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 18 'מעב גרוס | - החקרמכ םלועה

 19 דומע ואר - ךלמה ןחלוש לע ךפהמ

 רבכ םיאבה םי-ץ/12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע

 תנתמ 6 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - טק (8
 :םהיתבל

 ןמדירפ ,הינתנמ רינ ולפל
 ןיעמ דעלג םור ,הדוהי ןבאמ ןרומ
 ,םילשורימ ירמע סלדנמ ,טפושה
 ןתנוי ןמטחש ,תיפוחמ ןתיא יילש
 ,םיבהלמ יתיא םולש ,הירסיקמ
 ימלשורי ,עבש ראבמ ןרע זפרה
 ליג יקסבודו םילשורדימ לאירא
 .ביבא לתמ

 1994 ילו' :59 ןויליג

 סקימ סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח

 םלס |
 ףחש |
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 תמלוצמ הריקח :-

 8 המיטלוא :י

 דחמ נסטאאמצא/גא תאסזמסד :(-

 יי
 פססאו :6י
 הפוריא תופילא :6-

 ךלמה ןחלוש :6

 האנה תוריקחל תיצראה הדיחיה

 ברח יריכש :6

 רטסופ
 םל'נ

 םיה באז :6
 הרברב-הנא לש היצמינאה תנדס :(י

 ביירד הגמ הגס
 \ 2 יי

 ודנטנינ רפוס
 םיפיט :יוב םייג ,ודנטנינ ,הגס

 םייתייפכ םינקחש :םידיקפת יקחשמ

 םירפס תרוקיב :םידיקפת יקחשמ
 ב

 תומד תרטמ :םידיקפת יקחשמ

 ריכשהל תורוביג :היזטנפ רופיס

 יו

 םסוקה תיילוש :םידיקפת יקחשמ
 ןורהס :סקימוק
 חול

 וקפה והינ < . 8 רינ :ךרוע * ביכר דוד :להנמ

 גרבל הרהוז :תינושל הכירע * ףארצ |

 כה * -- הדוהי :םלצ ₪

%- 8 8 0 6 

 העדוה

 .דבלב 16:00-14:00 תועשה ןיב םייונמו םיארוק תולאשל תובושת

 = .רקובב עבשל דעו הלילב הרשע תחא תועשה ןיב לעופ ₪38-ה

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 יצצ 0 תכרעמל חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה
 ,רזחוי

 םיזיוו ןלהא
 תריפס וא םיקחשמ ןיא םעפה

 ןימאמ ינא לבא ילש רוטב םיזיוו

 .ותוא אורקל יאדכ תאז לכבש

 הלע המ תוארל הצורש ימ ,בגא

 דומעל דודנל לוכי הריפסה לרוגב

 .לכה תולגלו 6
 תומכמ ונמהדנ ,הריפסל רבעמ

 םתאש ונקסהו העיגהש תובושתה

 רתּויו-םיבשחמ ינודיחל םיאמצ

 לחה ,ןכל .םיסרפל םיאמצ - הזמ

 םכל:תתל הסננ ,אבה ןויליגהמ

 דוע .- םיצור םתאש המ קוידב

 .םיסרפ.דועו םיסרפ דוע ,םינודיח

 :ליִגרָּפ שודג ומצע ןותיעה

 - דאק דיק תא קדּוב רוצ ןב ףתש

 תא ,השדחה הרוטקטיכראה תדמול

 דצמ נסטאאםצא[גא תאסזנמ6ד
 לש היצמינאה תנדס תאו ,ינרמויה

 תא ןחוב סלדיא דוד ;הרברב-הנא
 תא ףיצמש 00%[ ,8 המיטלוא
 ןב ןרע ;ברחה יריכש תאו לארשי

 םילגמ ולש היזטנפה תרובחו רעס

 ,רופיצ ישְנא לש שדח עזג

 "ריכשהל תורוביג" תא .םימייסמ

 .ייפיהל ןגרומ םע םימכחתמו

 אל הזש םיעדוי ירה םתא לבא

 לע-:תובתכ דוע ואצמתשו לכה

 יקחשמו ודנטנינ ,הגס ,םיבשחמ

 םיקלחה םיפדה ןיב םידיקפת

 .זיוו לש םיקיהבמהו
 שפוחה תא םכל וחק ,ןכל

 תא וכותב ומיש ,קית וניכה ,לודגב
 קחשמ תאו בשחמה תא ,זיוו

 ולביט ,םיל וכל ,םכלש ואדיווה

 קחשל וליחתה ,םימב םיילגר

 ץיק םּפל היהישו אורקלו

 .יתימא ינורטקלא

 ,חמש חיטבא תכרבב
 זיוו ךרוע ,קוצ רינ
 .(ןשיה ןותרש ףוח)



 ו

 5 איצוהל תננכתמ ודנטנינ אבה

 יקחשמ עיצתש השדח קחשמ תכרעמ

 לירבהל .המודמ תואיצמ - ץק

 השדחה תכרעמה ,תורחא תוכרעממ

 איה .םידחוימ םייפקשמ שורדת אל

 שמתשתו טיב 32 דבעמ םע לעפת

 .תדחוימ הנכותב

 תכרעמה יכ ןעוט ודנטנינ אישנ

 רודיב לש שדח םוחת חתפת השדחה

 קחשמ תוכרעממ לידבהל ,יתיב

 יכסמל תורבחתמה תויתרוסמ

 -- | איצוהל תנווכתמ ודנטנינ .היזיוולט

 יה | 2 הכימת קחשמה תכרעמ ביבס תו הלתהז ,ודנטנינ רפוסל ךשמהכ תכרעמה תא

 הש - ילחתש ,ןרוט יל תכרעמ חתפל הטילחה איהש הארנו

 לש 320-ה תכרעמל הבושתכ וז

 הנושארה הרבח וז היהת .קינוסנפ

 יו יל ד יל

 | | , קחשמ לע ןבומכ מה !!!דבלרב 0

 : + , : - תוא ול ןתינ ,ז כיניעל תוסורפה תונומתה | | הנורחאל תלעופ ודנטנינ םנמא

 וליפאו גז 4 1 גש ירוה יפי גה פל ,תניינעמ הדבו , תי בשיב= ןוקיליס תרבח םע דחי

 7 הא" ונ וליא הלאשה - קחו , ] ווטלקל התנ 7 /. | יתוכיאו ריעז עבצ גצ רוצייל ו

 % .הרותפ הניא ומיאתי תוטלק | ,/8-ה תכרעב שארה תדסק תכרעמל

 לע ססובת וז תכרעמש ןכתיי ךא

 הנימאמ ודנטנינ .הנומתה תנרקה

 | מה ( קוושל טילחת ה כ מבתשיה שארב בוש התוא ביצי הז דעצש

 המ 4 1% כב | . ה הארנ זו תיא המ .ב"הראב גב ן .היזיוולטה יקחשמ ינרצי דעצמ
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 וש ש שי עגרכו

 תוכזב העודיה הבישוט תרבח
 הלש שי \י4ו תרושקתה ירצומ
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 שי הביבס תרחא קחשמ תכרעמ

 .ק68-א ינוס תכרעמ הניה בר ןירותסמ

 ירי ל ל ירי 1-ב

 אבה רבמטפסבו ,ןפיב הריכמל בורקה

 בע ב "יב וב רב יר=
 םלועה ראשבו ןפיב תכרעמה תק
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 ןאכ םג ילואו

 4 קינוס
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 ירו ה מ -ף%
 | /' /י , | 9 / |

 איצומ ,קינוס -

 קינוס תואסרג םע ןויסינו
 4 קינוסש קפס ןיא ,תומדוקה

 תטלק ףאש והשמ \
 .םויה דע התשע אל קחשמ

 ני גו רג( ג(ב ב 2:

 1 יי

 ולא םימיב אצויה טיבהגמ 32 תוברקה

 קחשמ תינסחמב ךרוצ שי .הריכמל

 - הנורחאה הסרגהמ םיילפכ הלודגה

 ליכהל ידכ - 5וז66 [והוסז 2 דווזפס

 היצמינאהו הקיפרגה תופסות לכ תא

 ,(:האוחוש :תושדח תויומד עברא רובע

 ,ןמז םיקחשמ הרובע םיחתפמה הנכותה

 םייתוכיאו םיבוט םיקחשמ איצוהל ידכ

 תכרעמה ריחמ .הזופח הדובע עצבל אלו

 העידוה ינוס .9400-ל תחתמ תויהל רומא

 ינויב הקינורטקלאה תכורעתב גיצתש
 עוני םריחמש םיקחשמ 20 תוחפל אבה

 .850-ל 830 ןיב

 ףסונב .6ו 1.0ח8-1ַ 7. 118וע%א ,[206 ]8

 ויהי קחשמבש ,( "גןכ6סזהה ןרציה 14 יי

 םימייק םניאש םיפסונ קחשמ יבצמ

 וניא ףסונ ןורכיז !הנוכמה תסרגב וליפא

 תטלקה תויהל יושע קחשמהו םניחב

 והשמ - ודנטנינ רפוסל רתויב הרקיה

 ?" ור ל ו ו יו



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 (תוילכירדאהו) םילכירדאה לכל

 םשב השדחה הנכותה תדעוימ דיתעל

 .דאק-דיק

 ,תיתודידי הסרג ןיעמ איה הנכותה
 תמסרופמה הנכותה לש הדומחו תנטקומ

 יבחר לכב םילכירדא תשמשמה ,דאקוטוא
 תקפסמ הניא םאה תנכותש ןמזב .םלועה
 אלא ,הדובעל םיבר םיעצמא הישמתשמל
 םינושה םידמימב רקיעב תלפטמ
 הנכותה תלפטמ ,(דמימ-וד וא דמימ-תלתו
 םידליל הריאשמו וללה םירבדה לכב וזה
 תבייח חרכהב אלשו היינבה תמישמ תא קר
 ,(רפסה יפל הנוכנ וא תקיודמ תויהל

 תוריז שולש ןיב רוחבל לוכי דליה
 רשאכ ,הווח וא רפכ ,ריע - היינב
 םינתשמ ותושרל םידמועה םיעצמאה
 דרוג תונבל רשפא יא) םוקמל םאתהב
 ..המגודל - הווחה עצמאב םיקחש

 דליה ליחתי היינבה רתא רחבנש רחאל
 לוכי אוה .ורובע הנפתנש חטשב תונבל
 םינבל רפסמב וא תודדוב םינבלב תונבל
 םוקמ ,תותשק ןוגכ תונוש תורוצב וא ,דחי
 תוינוסכלא תוגרדמ ,תוריק ,תונולחל
 םידמימב ןבומכ בשחתהל שי .המודכו
 הדמולה .(קמועו בחור ,הבוג) םינושה
 םא הלא םידמימב אצמתהל דליל רוזעת
 הארתה ידי לע שורדה עריה תא ול ןיא
 ןמז לכב .ןבומכ תירבעב לכהו - הנווכהו

 ומצע תא זקתל' דליח לכוי ,הצריש

 לכוי אל אוה םלוא - הנבש םיקלח קוחמלו
 םינבל תובצומ הילעמש הנבל קוחמל
 .ולוכ הנבמה לופי ןפ ,תורחא

 לש "ראפה תריצי" התנבנש רחאל
 יפכ התוא טהרל לוכי אוה ריעצה לכירדאה
 .םינטקה םיטרפל דע שממ - ויניע תואר
 םירדחב םישל הטימ וזיא רוחבל לוכי אוה
 תא םישל ןכיה ,(תושימ יגוס המכ םנשיו
 םירויכ 5-כ שי) הרוצו ןונגס הזיאבו רויכה
 וילע הבוטה ןוימדה דיכ דועו (םינוש
 ןאכ .(המודכו תונוליו ,תונולח ,תחלקמ)
 יכ דליל דיגת אלו ,ברעתת אל הנכותה
 ,הפסה םע תויהל הלוכי אל תחלקמה
 קפס ןיאו רדח ותואב היזיוולטהו בשחמה
 םירזומ ויהי ורצוויש םיפוריצה יכ
 .דחאכ םיעשעשמו

 ,רומאכ ,דליה לוכי רפכבו הווחב
 תשירחל גואדלו ונוצרכ תיבה תא סלכאל
 ףוסבלו תואלכמו תוורוא תיינבל ,תודש
 ,םיסוס\ תומיאתמה תויחב ןתוא סלכאל
 .(המודכו םיריזח ,תורפ

 תורשפא תמייק םיבלשהמ דחא לפב
 וא תרזוח הייפצל היינבה תא רומשל
 תרבוחמו הדימב ,ןכ ומכ .תוליעפ ךשמה
 םג רשפא (אוהש גוס לכמ) תספדמ בשחמל
 התוא עובצלו) הדובעה תא סיפרהל
 בותכ דימתש ומכ ,םיוילע םיעבצב
 ,(תורבוחב

 םיבר הכ םיפוריצב תשמתשמ הנכותה

 תא הנבי דליהש תורשפא ןיא טעמכש דע

 הנבי אוה םעפ לכב .םיימעפ הנבמ ותוא

 עבציו הנוש ןפואב ותוא טהרי ,שדח והשמ

 ייח תלעב איה הדמולהש ךכ ,תרחא ותוא

 לש לודג חווטל המיאתמו םיכורא ףדמ

 .(12 דעו 5 ליגמ לחה) םיאליג

 םילילצ םיעמשנ הדובעה ןמוב

 םיפיסומה םינוש םיילוק םיטקפאו

 תסירה תלועפ תא םגו ,הדובעה תביבסל

 היצמינא הוולמ הלוכ תא וא היינבהמ קלח

 .תדחוימו תיטסירומוה
 ,הדמחנ הדמול טושפ איה דאק-דיק

 דליל קינעתש ,תירוקמו שומישל החונ

 תשוחת תא חתפתו הדובע ןמז דואמ הברה

 תמאתה ןורשכ םע דחי םינושה םידמימה

 הלוכי איה .ןונכתהו ןויגיהה ,םיעבצה
 ינבא לש םיקחשמ םיבר םירקמב ףילחהל

 .דואמ תצלמומ איהו תוליגר היינב

 הדמול :גוס

 % 0-0 4 :הקיפרג

 % 0 4 :לוק
 יצחו % 6 % :ףיכ

 יצחו < 6 4 ;יללכ

 יתניינעמו תירוקמ הדמול :רוציקב

 והשמ םכל ןיא םא ?ריחמה תא הווש
 .יאדכ זא ...תיבב המוד
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 םייונמ תקלחמ \/[2. דובכל

 51114 דוקימ .קוב ינב 2409 .ד.ת

 03-5701654 ,03-57947וו ;'לט

 .זיוול יונמ לע םותחל ינוצוב

 (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4

 (תחא הנתמ) ןתויחב דיל א ןמס הנתמ יל וחליש

 תונתמ תמישר

 ףוק רפוס 20 -ל קחשמ 3 סירטט רישכמ כ

 קבשאלפ וב 0סז9| סזגוש 3 קזב ךירדמ (3 | היחצמ עבוכ ה

 6!849 תפשל דומיל תדבעמ כ וווואמ םע

 טס אודחס קס 3 קזב ךירדמ ב

 ת/שדחמ ינא ₪0  ה/שדח יונמ ינאט

 2 = א = = 081 חחפשמ םסש

 6 אש ₪ ₪ ה... תת

 4 ו א ו בוחר

 < = דו 5 א = ₪ ריע

 - .ןופלט

 . ..סמ זיוו ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ

 חייש 140 ךס לע האחמה תפרוצמ ט
 .תונויליג 14 רובע ןמוזמב

 חייש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ ט
 .תונויליג 28 רובע ןמוזמב

 זרא / ולוס

 .ןהלוש .בשהמ יקחשמל ןוחריה

 רועו םידיקפה .היזיוולש

 ףוסה דע ךלש בשחמה לש פירטל סנכיהל ידכ

 ,םיכובמה ןיב דוביאל תכלל אלו

 שארה תא חותפלו זיוו חותפל ךירצ

 .שדחמ שדוח לכ

 .ךכ לכ ארונ אל ןוקרדהש דמלת דואמ רהמ

 האיציו חתפ שי הרעמ לכל

 7 .הלחתהו ףוס שי קחשמ לכלו

 < !!סויסל חצנמ פיט הצור

 : םיקחשמ

 תועבטה רש ב
 קיפיספה יפולא יב

 8 :יארשא סיטרכב בויח תארוה וכ

 .לש רבח סיטרכב הכזו יונמ וישכע השע (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הזיו

  .הללאל .םייווו םיסרפו תוחנה קינעמה דד >> <> = = 0!טרכה לעב סש

 0 ו 0 6 6 ₪ ₪ ---0 = תבותכ

 ₪ יול ישי>א>אוי א 2 2 99 9=>== וס

 ואב תי 41 תוערנ -- הד דד ההד ה ית רפסמ

 -=>-<<"*>=*>=-=- דע ףקותב

 ₪ א > = = 5 5 א. = = (סלרכ רפסמ

 0 2 6-5 סיטרכה לעב תמיתח

 4-ב בויחה יארשא סיטרכב - הרעה

 .תיביר אלל סיווש סיישדוח סימולשת



 המירזמ םג .תנחומ חמי |
 ,הנחוט םג :תמלשומה הנוכמה !ןומטמה הנהו ,תוינועבצ םייניש המכ - ולש רזועהו םדוקה קחשמה ןמ וקרמ והז

 .למשח תרציימ םגו תודשל םימ היקנע לאמש די

 - 1 - ומ

 .וזה הניגנמה יעבצ תא רוכזל דואמ בושח

 ריק

| 

 .המודרה רועה ,ןוכנ אל ?םירוביג םה םינוקרדש םתבשח
 .ןייכב דחא הנה



 ויתור

 - - - 9 =- . 0 : / ו | 2 .: -

 יונה ילדגמ תא אצמת ,הנימי ךלת ם י
 - לק 1000 0 יש לגרה תא סופתתו םיבוט םישעמ השע

 שומיש אצמת - הלאמש ךלת םא .םיכופהה
 שנ .הלודגה

 .ןימי דצבש םילדגמל ְ

? 
 .המיעט םג איה - הפי קר אל היטנז .הידנריק לע ןורחאה ברקו

 - םיוסמ הקשמב ןוכנ שומיש לש האצותה .םילויטה ךירדמב הקותמה המקנה

 !בהואמ גלשה שיא



 סלדיא דוד :תאמ |

 ץרא ,תישארב

 לע הטלשנ ?\סגא

 ונימאה רשא ,2541.4א5%-ה עזג ידי

 לש םילאה ,;אסןםאדז 0א58-ב

 תמייק התיה םהלש תוברתה .תושגרה

 הדמשוה ףוסבלש דע םיבר תורוד ךשמב

 םשב ינתמיא ךוצי .יתד דרמ תובקעב

 דרמה ישאר ינפב עיפוה 00זאא

 םשב) לפואה חילשש םתוא ריהזהו

 תוחוכ תא תיסיו םצראל אובי ("דימשמהיי

 ,םדגנ - שאו םימ ,המדא ,ריווא - עבטה

 םתואל וללפתי םה םא קר יכ ףיסוה אוה

 ףרטצהל אל םענכשל וחילצי םה תוחוכ

 וכפהו םיטנמלאה תוחוכ ולע ךכ .דימשמל

 ,(המדא) רהה ךלמ - 177808-ל

 ,(םיִמ) םיקמעמה רוצי - אצפ58
 (ריווא) יטסימה לוקה - 6%
 תושגרה ילא .(שא) שאה ןודא - קא05-ו
 הדוקפ ונתנו ,דואמ דע ונבצעתה
 לכ תא דימשהל םירתונה םהינימאמל
 וארקנ רשא ,השדחה תדה ינימאמ
 המחלמב וחצינ םידרומה .5
 -המ לבקל ידכ קר ,םדה תבוקעו הכוראה
 לש ואוכ לע העדוה 6שאאעואא
 .דימשמה

 עבטה ינתיאל דימשמה ןיב קבאמה
 התוא ךפהו ,המדאה ינפ לע תקלצ ריאשה
 וב ,תידימת "םימודמיד תעש" לש םלועל
 לש ונוחצינ תורמל .םיסוכמ דימת םיימשה
 םוחלל וכישמה עבטה ינתיא ,דימשמה
 ,תטלחומה הטילשה לע קבאמב ינשב דחא
 י:ולשמ תכ התיה טנמלא לכל

 םיניכמ רשא ,א6 0 א[ אטשא%-ה
 :[][ן₪058-ה ליבשב םיתמה תא
 :ןשמאס5-ה ישנא ,1טאוקש%]-ה
 67ק 7058 ישנא ,₪00801%]-ה

 רשא ידוסה ןוגראה 508000088-ו
 ,קץ ₪08-ב לפטמ

 רופיסב ףסונ קרפ ונילא עיגמ ףוס ףוס
 קי זגאס 6088107 לש ךשמתמה
 תרפושמ הקיפרג העיצמ 8 המיטלוא
 םע - רתוי תוטרופמו תולודג תויומדו

 היצמינא לש הלודג תומכ
 .תיטמרדו השדח הלילעו
 תוא הנוויכ 011

 האלפנ הקיסומ ,
 תרבח ,השעמל

 לש בחר חלפל ותוא

 לכ אל) רתוי ןטק קחשמה ןכלו ,רוביצה
 תחא תא רומגלש הדבועב בשחתהב ,ער ךכ
 4 ךרעב חקל תומדוקה תומיטלואה
 תויטנבלר אל תויומד תוחפ םע ,(םישדוח
 םיסונמה םינקתשה .ןשקא רתויו
 םיפצמ ויה תומדוקה תומיטלואהמ

 ךא - קחשמה הנבמב םיגילפמ םייונישל

 .רבדה ךכ אל
 רבדה ,הסונמ המיטלוא ןקחש התא םא

 ןתונ קחשמהש אוה שיגרת וב ןושארה

 ןאכ שי :הלועפ קחשמ טעמפ לש השגרה

 תמא ןמזב תוליעפל הדבכ תוסחייתה

 רתוי הברהל קקדזתש אוה רבדה שוריפו

 .םימדוקה םיקחשמב רשאמ היצנידרואוק

 ספטמו ץפוק ,וישכע ץר 4%415-ה

 בייטרפ םירועיש חקל הארנכ אוה)

 תודיתהמ הברהו (יסרפה ךיסנהמ

 ?ש הז גוס לע םיססובמ םילושכמהו

 הטילשה לבא ,ער אל ללכב הז .תוליעפ

 | | יךפיהל .רתוי הלקל הכפה אל תומדב

 לע הציחל ידי לע זז התא 7 המיטלואב

 ןמזב ,רבכעה לש ינמיה רותפכהו

 טירפתל עיגהל ומכ - תורחא תולועפש

 !* סירהלו םישנא םע רבדל ,םיצפחה
 ' עצבל ןתינ היה - םיצפחב שמתשהל
 ל ילאמשה רותפכה לע הציחל ידי
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 ץפחל בורק שממ תויהל ךילע וישכע ,תאז

 ₪. - רף ף יד ראה תוירהר -5% 5% ימיררה ₪ ₪

 = ]| || 4 ג | וב - ו ?
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 - .- - דיפ -9- - 4 ₪ רט הר ₪ ₪

 קחתש בב . ןלש בגו 7 => 7 - .2ו| /

 רתוי ןיא - דבל תכלל ךילע 8 המיסלוא
 ידה - ךח יי \י -- ₪5 -ף ל א דר רך ר דה רבה רי רי הר רך "ר ר רי =

 וו וקבל 4ווו1ז :|ווובש 4 - ₪ - א 4 - /[ְ

 - - ₪ - שש \ - .' - ףך < קליפר רזה ף יי רך ר רף לס ==

 המכ !חא לבא 5,000 |7| וו(! 4 ש וו

 . יי% תרכ- - הררה ריררחש] תר רירית יי

 ןבצעמ 4 ב וו 4107 !-= - = = ל . - - =

 קיודמה וקב תויהל תבייח ךלש תומדהו

 דחאב :תוביס ךכל שיו ,(חילצהל ידכב

 רזעב םגא רובעל ךילע לשמל תומוקמה
 ה ע תוציפק

 תוליעפב :תוברועמה תויומדה תומכ

 .ונתשהש םירבדה דחא םג ,רומאכ ,איה

 צא( הנשמ תויומד 300 ויה 7 המיטלואב

 תויומד 40 קר שי 8 המיטלואבש ןמזנ

 .(םירכיאו םיריזנ ,םירמושמ ץוח) תוליעפ
 הברה קלח תקחשמ תּומד לכ ,תאז לכב

 תורשפא הל הנקמ רשא ,רופיסב לודג רתוי
 התא ךכל ףסונב .רבעבמ רתוי חתפתהל

 בוחסל םוקמב , \דג 8 לע קר טלוש
 השיש וא השימה לש הצובק ךירחא
 התא לכ םדוק - הביס שי הזל םג .םישנא

 ְ" \ = ₪ ר רו ₪ : 99 הר רי-וא

 .ןב םירזופמה םייאה לע תוקיודמ

 םייאה תא רובעתש ירחא .השיש לע רבדל

 חמשת ,םסוקה אוצדאאגא-ל ךרדב

 לכ תא ריבעהלו רוזחל ךירצ ךניאש דואמ

 .ךרדה התוא תא הצובקה ירבח ראש

 תודיחו תויוליעפ לש ןתסנכה תורמל

 .רתוי ךיהמל ךפה אל קחשמה ,תמא ןמזב

 .ריעל סנכיהל תוינש המכ חקול םימעפל

 הא
- 11 

 תא תתצ"גש יִרחא

 0 ש ג א 51 4 א -
 ךרד קרזנ התא ,עשרה

 רזכא םלוע ,ת648-ל םסקה רבעמ

 התא. רשאכ .עבטה ינתיא ידי לע טלשנה

 תחכשש השגרהל ספתנ התא ,םשל עיגמ

 חרכומ התאו (הזכ והשמ וא) תיבב חותפ זג

 תושעל. ידכב .ירשפאה טדקהב םשל רוזחל

 והל ךילע ,תאז

4 

- 

 ,עבטה ינתיא םע הקמתהל ך
 יהוז .םהלש תותכל ףרטצהל רמולכ
 הז ,תואיצמב - םייללכ םיווקב הלילעה
 .ךבוסמ-רתוי תצק

 ךל םירמוא 2404-ל תעגהש עגרב

 לכוי רשא דמולמ ,םאאדז6 תא שפחל
 םסוק רקבל ךל עיצמ 8516 .ךל רוזעל
 ,ותוא תאצמ ףּוס ףוסש ירחא ,םסוקהו

 .ימוקמה רסנמורקנה םע רבדל ךל עיצמ

 ספספל לק דואמ .ךשמנ הו ןכו

 לייטל ךכמ האצותכו הבושח היצמרופניא

 ."ךישמהל ידכב תושעל המ" רחא שופיחב

 ,ךל םירמואש המ לכ רוכזל דואמ בושח

 לע תורזוח ןניא תויומדה בורש ינפמ

 08101א-ל עירפמ היה אל .ןהירבד

 ויה ובש ןמוי-רפס לש .טירפת ףיִסוהל

 תויהל היה לוכי הז .תויחנהה לכ תוללכנ

 .ליחתמה ןקחשל דואמ ליעי

 ןיוצמ קחשמ אוה 8 המיטלוא קחשמה

 הלילעו תוליעפ ,הקיסומ ,הקיפרג םע

 הטילשה איה הדיחיה היעבה .תוניוצמ

 הווקגו אוב .תצקמב תכבוסמה

 עיקשת 0₪101א תרבח ;9 המיטלואבש

 ךסב .תוריהמהו קשממה רופישב ןמז רתוי

 קתרי רשא ןיינעמו ירגתא קחשמ והז ,לכה

 רבד ;דחא שיא לש םידיקפת קחשמ קחשמ

 תושק הלועפה ןונגפב תודיחה בור ,ינש
 אלש - דחא ןקחש סע ןרתפל ירכב קיפסמ

 םיעודי הָמיטלואה יקחשמ ,יבויחה דצה ןמ
 םהלש תבכרומהו תקיודמה הלילעב

 :ןימדוקמ הנוש וניא 8המיטלוא הז אשונבו

 4 הז תא לבא .בר ןמז ךשמב ךסמל ךתוא

 < 07 אורקל םתלחתהש ינפל דוע םתעדי חטב

 % .המיטלוא הז המיטלוא ?אל ,הבתכה תא



 ."צ

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תא תורעוס םייפכ תואיחמב ולבק
 - בשחמה יקחשמב האבה ךרדה תצירפ
 םוגרתבו) !סטזתשץצמואת 1₪ 1
 .(עסמה שיא טקייורפ :ישפוח

 קחשמ וניה "עסמה שיא טקייורפ"
 קר ותוא רוגסלו הפה תא רועפל ונל םרגש
 טושפ קחשמה .ןכמ רחאל תועש רפסמ
 בשחנה ןושארה קחשמה והז .ם-י-ה-ד-מ
 .יטסילאיר-וטופל

 ושוריפ "יטסילאיר-וטופ" גשומה
 רשא קחשמל הנווכהו ,תיתימא הנומת
 - אלו האלמ תונומת תייצמינאב שמתשמ
 םינוגילופב - םויה דע גוהנ היהש יפכ
 .(םיחטשו םישלושמ תקיפרגו

 הקיפרגה קרש םיבשוח םתא םא ךא

= 

 2% .טצמ שאש -רשצק ₪ +2 8 6

 םג !םיעוט םתא ונתוולשמ ונתוא האיצוה
 ןיאש המר תולעב ןה הלילעהו הקיסומה
 ריבס .הלא תורוש תביתכל ןוכנ ,הל היינש
 ועיגי רשא םיננכותמ םיקחשמ שיש חינהל
 טקייורפל ךא ,םימוד ויהיו לארשיל בורקב
 .ץראב םינושאר תוכז הרומש עסמה שיא

 ,קוחרה דיתעב תשחרתמ הלילעה
 ואצמת אלש ידכ .קויד רתיל 2318 תנשב
 םורגל ידכ םגו - ומו המ םיהות םכמצע תא
 ליחתנ - קחשמה תא תונקלו ץורל םכל
 .םויהמ הנש האמכ דועב ,21-ה האמה ףוסב

 תושונאה העיגה 21-ה האמה ףוס דע
 המצע תא סופתת אל םא יכ הנקסמל
 תובר תומחלמ .ידמ רחואמ היהי םיידיב
 הנקסמל ועיגה םלוכו הילע ורבע תולודגו
 םלועה תומוא ולחה ,טאל טאל ,ךכ .ודמשוי םלוכו םיחצנמ וראשי אל ףוסבל יכ

 .. םירוטטקיד םירטשמ ,דגאתהל

 ל םירחבנ תצובקמ רבע ןוטלשהו

 שגוה 2117 תנשבש דע ,טושפה

 ."דחואמה םלועה"
 ו ןכמ רחאלש םינשב

 יל כ קספוה ,תיללכה ןוחטיבה

 - חל טעמכ םלענ עשפהו קשנה
 = רקחב ולחה .החרפ תושונאה

 ץראה רודכל ץוחמ תוחתפתההו

 .הצואת
 ה הרק ,2185 תנשב ,זאו

 א ונאה תיירוטסיה תא הניש
 הלאמשמ ה רשא ןעטמ תניפס תסייט
 - 0 ,םידאמ לע רקחמ בושייל

 המלעבו 5 לע (ם"בע) הרז תיללח
 2 חה הממורתה ןכמ רחאל

 א ד ה תוריהמל לעמש תוריהמב הסיטב

24 
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 *- לה רל "9 דר חר הצצה , ,

 תא וחיצנה קה 7? הדבעמה תומרצמ
- - 

 הנושארה םעפב הכוה ךב
 ץוחמ םייח שי יכ ,יאדוו ןפואב

 תובשומו תוריהמב םדקתה ללחה רק

 יאתבש לש םיחריה לע ,םידאמ לע ומקוה
 בור .קחורמה ןוטפנ לע ו קד
 תובשייתהו רקחמ יכרוצל ויה תובשוו

 תייעב לע לקהל םג ודעונ ךא ,תינושאר

 .ומצע ץראה רודכב ןיסולכואה ץוצי

 ןוויכב חומצל היינבה הלחה ץראה רוד

 תופפועמ םירע .הלעמל - רתונש ידיחי

 קוידב 2300 תנשבו בר ןמז וננכות ריווא

 תפפועמה ריעה .הירודלאק הכנחנ

 .הנושארה
 רצונ (2308) ןכמ רחאל םינש הנומש

 םע ינושארה רשקה

 רשא ללחהמ םירוצי
 .םמצעל וארק
 ₪ י וא ל 1 לי 0

 ועיצה םינאלוריסה

 ףרטצהל תושונאל
 לש םולשה תווחא"ל
 דעונ הז דוגיא ."ללחה
 עזגמ עדימ ףילחהל
 תריציל ,והנשמל דחא
 חותיפלּו רתוי בוט רשק
 ית ז *-ו 5 הייל ל'פ
 וביצקה םינאלוריסה
 םינש 10 תושונאל
 ורזחיש ינפל קוידב
 לבקל ידכ ץראה רודכל
 .תושונאה תבושת תא

 םתרזח ינפל הנשכ
 ךרד תצירפ הגשוה
 בוטה רשפאתהו השדח
 יולת) לכמ עורגה וא
 עסמה - (םילכתסמ ךיא
 עסמה תנוכמ .ןמזב
 ,"סוסגפ" הֶארקנש ןמזב
 ,ידגאה סוסה םש-לע
 ןמזב דדוב עסמ העציב
 לע טלחוהש ינפל
 ששחמ ,הב שמתשהל טלחומ רוסיא
 השומישו תורז םיידיל תכרעמה תליפנל
 ןפואב עיפשתש וא דימשתש הרוצב ,הערל
 .ולוכ םוקיהו תושונאה לע יתועמשמ
 ידוס יעקרק-תת הנבמל הסנכוה הנוכמה
 לע ועדי תושונאה לכב םישנא רפסמ קרו
 לע הרימשל ורשכוה םינכוס רפסמ .המויק
 הדימב ןמזה תרזחה/ןוקית לעו הנוכמה
 .ןמזה יונישו הערל לוצינ לש

 .5 רפסמ ןכוס אוה התא
 רשא תללכושמ הפילחב דיוצמ התא

 ,רתויב םיינוציק םיבצמב דומעל המאתוה
 תוכומנ וא תוהובג תורוטרפמשמ לחה
 ,ןכ ומכ .םינוטופו רזייל .תויריב הלכו
 ודעונ רשא םיבבש-ורקימ ךחומב ולתשוה

 ו
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 רוזעל וא םינושה ךפוג ידוקפת תא רפשל
 ,יופימ ןוגכ - תונוש תומישמב ךל
 .המודכו ןמזב תואצמתה

 "ץפקמ" ךמצע תא אצמת הרהמ דע
 ץראה רודכ לע םייחה תליחתמ לחה - ןמזב
 ךרד ,ךלש ךנמזל דעו (םירואזונידה ןמז)
 ,םידאמב תובשומה - תירשפא הנחת לכ
 דחא לכב .המודכו 20-ה האמה ,חריה לע
 יישק םע דדומתהל ץלאית םינמזהמ
 וא םיינתמיא םיטובורב םחליהל ,הפוקתה
 תונשל ילבמ תאז לכ - םיירזכא םיעשופב
 דיתעה יונישל םורגלו ירוקמה ןמזה תא
 .ךידי ומב

 יושע קחשמה לכ ,ונייצש יפכ
 רשא ,םיעבצ 256 ילעב םירצק םינוטרסמ
 םא .ד-ו-א-מ תיתימא השוחת ול םינקמ

 תוריהמ תא לצנל תורבחה וצר וישכע דע

 ומכ) הקיפרגה ןובשח לע בשחמה
 לש םיתנכתמה ואב ,(המודמ תואיצמב

 רשפא יכ וחיכוהו "עסמה שיא טקייורפ"
 תויתימא תונומת לש היצמינא םג בלשל
 רומשל םגו םיילוק םיטקפאו םילילצ םע
 עגפית אלש ,רתויב הריבס תוריהמ לע
 הלילע םג הזל ופיסות) קחשמה תאנהב
 םתא הפיא חוכשל םכל םורגתש הלועמ
 .(...םיאצמנ

 קחשמה לש ףסונ קלח םה םילילצה
 םידומע המכ וילע רפסל רשפא רשא
 לש הזה קלחה לע יכ קר ןייצנ .תוחפל
 ,םיתנכתמהמ דרפנ תווצ דבע קחשמה
 המיאתמ רשא תידוחיי הקיסומ רציו

 |יקלחל תיפיִצפס
 םיטקפאה .הלילעה
 םילועמהמ םה םיילוקה
 םויכ בלשל רשפאש
 - יללכ ןפואב םיקחשמב
 ,םדא ינב לש תולוק
 ,םירישכמ לש םיטקפא ,םיבשחמ ,תויח
 יקלח דוחייב) דואמ הבידנ תומכב לכהו
 תא המיהדמש תוכיאב לכה .(רובידה
 אל ילוא וז .הנושארה םעפב התוא עמושה
 לוצינה הז לבא ,הזה קלחב ךרד תצירפ
 םגו - 6-80א1-מ ירשפאה ילמיסקמה
 .תושעל םילוכי םיקחשמה לכ אל הז תא

 אלש ודיגת לאו (לבא שי דימת) ...לבא
 שרוד קחשמה !בל ומיש - םכל ונרמא
 ןורישעהמ ,דואמ הקזח בשחמ תכרעמ

 - םיבשחמה לש ןוילעה
 ךא - קחשמה תא ץירי 6
 ןכלו ידמל תיטיא הרוצב
 ןנוכ .תוחפל 486% יוצר
 ןבומכ הבוח 62-תסא]
 אוהש דואמ דואמ ץלמומו
 .הלופכ תוריהמ לעב היהי
 8 לעב תויהל בייח ןורכיזה
 הנכותהו תוחפל טייבהגמ
 לתדנגוןלח"יבלע הצר
 ינפל .(אזאפסשפ5פ)
 שי קחשמה תא םיליחתמש
 תנכות ןיעטהל
 הנכות יהוז) 016אדזאות
 ץירהל בשחמל תרשפאמה
 ,ןכ ומכ .(םינוש םינוטריס
 תונכותה לכ תא רוגסל שי
 תנמ לע תולעופש תורחאה
 ונלש ומכ) ץורי קחשמהש
 ןמז חקי םכל םג - ןמז חקל
 ץירהל וחילצתש דע המ
 .(ונל ונימאת - קחשמה תא

 ?ונרמא ,הבוח לוק סיטרכ |
 ?ןייצל רתוימש וא |

 ינפל הנורחא הצלמה
 םתא רשאכ - םייסנש
 קחשמה תא םיליעפמ

 תא - ךושח רדחב ובשו תוינזוא ומיש
 .המידק :;:ראתל רשפא יא ווחתש השגרהה

 םינויצ

 הקתפרה :גוס

 % % % % 0% :הקיפרג |

 י 6 % 6 6 < | ;ולוק .כ) לוק
 . %% 0 0 4 :ףיכ

 | | .תויבכוכ 7 םינתונ ונייה רשפא םא

 |  וצור !-ץ-ל-מ-ו-מ :ריחמה תא הווש
 !תונקל
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 הילצרה ןונבל איגש

 אא א 1-3 ₪

 תכלל לכּותש ידכ 6-0-פ לע ץחל =

 .הפמה ךסמב הצרתש םוקמ לכל

 תא לבקתו חוור + 6 + ד לע ץחל =

 .םיסיטרכה תעברא + 0

 6\5זךצ ₪

 לבקתו 511 + זאפ לע ץחל =

 היהת םימעפ 4 ירחא .הפוקל 5%

 .המדא תדיער ךל

 םי תבמ ןודא רב ינב

 ,ןוסא ינפל 5. /₪ םישועש םעפ לכב *

 םישועו קחשמל םירזוח .םיאצוי

 .(אל ףסכהו) םלענ ןוסאהו 00

 האסזתתא סאו, כ ₪

 ..תַסא :אוה ןורחאה ךסמל דוקה *

 וא65פ 07 שאו ₪

 הינואה לע בלצה תא ןווכ התיחנב א

 סוטמה םע רקדזה הילא עיגתשכו

 .(תואלולה 4) לבחה תא סופתו

 קר לסחל רשפא םייטמוטוא םיחתות *
 .תוטקר םע

 םי-תב ןודא רב ינד

 דחמ 057 צזאז]א6ט5פ ₪

 א151%8 :אוה ןורחאה ךסמל דוקה א
 6סאואו גאכתא אטתא 4

 םיכלוה ,ןותחתה קלחב ןושארה ךסמב א
 םע םיצפוק .לאמש דצמש הכירבל
 םשו ,םילתינו הכרבה הצקל ץיפקה
 .האיציו תוליספ 10 שי

 2 יסרפה ךיסנה .

 םיכסמ רובעל רשפא 81117 +. םע *
 .4 ךסמ דע

 אוז \אאו ₪

 םיכירצ םה :םיזופת לדגל בוט יכה *
 עיגהל םילוכי םהו הלחתהב קר לופיט
 .39000% לש ריחמל

 הרדגמ ןחמ רגבא

 אספצ ₪ו.0ו\% ₪
 ףא ,םירחא םימסק השוע תומד לב א

 .רבד ותוא םישוע םישקמה
 רפוס השוע - ןמז הברה הצוחל הָכִמ *

 .םסק
 " "ןוסכלא ,הטמל-וה'גנינל דחוימ םסק *

 י*

 יי וייר יישא

 .רחא םוקמל תומלעיה :המידק ,ךומנ

 !ונהיתו וחסכ

 ץאזא6ת 2 ₪

 אוטא1א[דיט :ושיקה ,טאזא(ים םוקמב *

 1781. + א :קחשמב זאו ,קפזא(ימ -

 .בלש םכתא ץיפקי הזו

 ןורשה תמר ,ןבב ריאמ

 4-6 ןיק רדנמוק ₪

% % % % % 

 ?וגייד-ןס ןמרכ םלועב הפיא ₪
* 

 .סונוב שקמ - +8

 .ףוחיר תציפק - 10+]

 .יטיא ךוליה - 58

 .תרגסמה עבצ - 108

 לבקל רשפאש םירבדה לכ - 10+]

 .קחשמב

 םתס בותכל םוקמב ,קחשמה ינפל

 :ובתכ אתא

 (תונטק תויתואב 6 אוםא תה
 רותפכ לע וצחלת רשאכו
 םג םכל היהת ,021710%5-ה
 . אד או!םאש - תורשפאה

 .םילשורי דלפנזור רימא

. 
* 
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 קה תנוכממ =

 רדווסה תא וילע םיש

 זא(ָ> ,(1

 לכאהו רשנה לש ןקהמ ןוילתה תא חק
 רחאל .גלשה תריט ינפל רשנה תא
 קלח לוכא ,קירדס תא תפטחש
 שמתשה .אבה ךסמל ךשמהו רשבהמ
 תא ישיל קורזו ןורדמה לע תלחזמב
 ןומראב םיבאזהשכ .ףוצרפב הגועה
 ןגנ ךתוא ףורטל םיאב גלשה תכלמ
 סנכיה יטי תא תגרהש ירחא .לונב הל
 .שיטפה םע הרעמל

 לקיטנטה לש ומוי
 םע 0020 דוא 610% תא ץצופ
 .ןרואלמ ןיכסה
 :.חרקה תנוכמב רגואה תא םיש
 .ץוחב בנגל םתוא ןתו ןמשה שיאה לש תלדה ירוחאמש תוחתפמה תא חק
 .םיקתממה תנוכמ תא ץורפו הצירפה ילכ תא ונממ חק
 .םינפב ףסכהשכ ,שובייה תנוכמב ותוא םישו ףסכה לכ תא חק
 רגואה תא אצוה הנש םייתאמ ירחא

 וכממ רדווסה תאו חר
 תנוכממ רדווס 4

 < .ךכ רחאו לגורקימב רגואה תא םיש

 1 םיפוקה יא ₪

 אוצמל ךיא" רפסה תא םילבינקל ןת א
 תא:ךל ונתיש ידכ ,"טווינב שאה תא

 .שארה
 שמתשהו יקנעה ףוקה ךותל סנכיה א

 ןאל ,ךל ונתנ םילבינקהש שארב
 הינואל עיגתש דע ,עיבצמ ולש ףאהש

 תרשרשה תא ךל תתל ותוא ענכש זאו
 .ולש

 ךכו ךמצע לע תרשרשה תא םיש <%

 .הארנ יתלבל ךופהת

 2 םיפוקה יא ₪

 לע רפס םש אצמתו היירפסל ךל א
 רוכשו השיאל ךל ,תופורט תוניפס
 .הינוא הנממ

 הניפסה לש העיקשה םוקמ תא םושר א
 השיאל רמאת זאו "א1הכ אוסאא םצ"
 .םשל תכלל

 ךושמו ףוקה שאר תא חקו לולצ א
 לספה תא ןת ףוחה לע התאשכ .לבחב
 .הפמה תרומת תוקיתעה רכומל

 לרוגו סנו'ג הנאידניא ₪

 סיטנלטאה
 חרופה רודכה םע ריעל םורדמ תחנ

 .הריפחה רתא תא אוצמל ידכ
 שמתשה סנפיהל ידכ ,סיטנלטאב *

 .תישעש ןורחאה דוקב ךופה
 והשמב הפמה תא ףלחה ,הירי'גלאב א

 תאו ,תלוכמה לעבל תתל ידכ רחא

 ,ןצבקל ןת ךל ןתונ אוהש לכואה
 רודכל סיטרכ ךל איבמ אוהש ירחא

 .חרופה
 התאשכו ,רמושל סיטרכה תא ןת =*

 .לבחה תא ךותח םימשב
 םע רבד ?ןיכסה תא םיגישמ ךיא =

 ,םיניכסה קרוז לע לכתסתש היפוס
 שיאה העפוהה רחאל .התוא ףוחד זאו
 .ןיכס ךל ןתי

 שימייב יליוו ₪
 לש אבא תא ליצהל עיגמ התאשכ =*

 ל לע ץופקו הנואיל לע ווה תא קורז
 .\אי'צ .תיקנעה הלפאה לא תידיה

 , 1 ג . |
 2 [- לר \- ד ₪
 / < היצודפה - םישנא םמהמ קר התא םא *

 א 1 7 *<- רו ,תוחוקנ רתו*.ָתנתונ



 0. ישי יו וישי וו ןויישנ  וישישי וי: " םיפימט ₪

 שמתשה ,הצצפהמ םיטוחה תא חק א

 .רוטמופסנהטה לע םיכוראה םיטוחב

 לע םחלמה םע תישעש המב שמתשה

 .(₪א10א14 ךסמ לע דבוע 2 םיפוקה יא ₪

 ידכ קרמל רבפכע סינכהל ךילע *

 םי-תב ,קבלא רחש דובעת זאו חבשמה תא חתפיש

 ךרד חרב ,קרמ ןיכת לא .חבטמב .רוטמופסנרטה
 יאזא6מ 0ת קמתפזה ₪ / % |

 0% .ןולחה בלצה עסמו סנו'ג הנאידניא ₪
 .51801+7 - לודג יוקיש * לע תאצמנש הפמה תא תחקל ךילע =

 .8 = ןטק יוקיש א .תושופחתה תביסמב ריקה ןורחאה

 .ו/ - תוחנל * תא ךושמ וא ףוחד ךיבא תיבב

 .8 - ךשוח = 204 ₪ .קבדה ריינ תא הירוחאמ חקו תיננוכה

 .[. - בלש רובעל * ריגב הפוגה תא ןמס ןושארה םויב * םעו ךלש דרשמב ריינה תא סמה

 .1 - ךסמ ךופהל ןכמ רחאל .רבד לכ לע תויאר םושרו .ךיבא תיבב הריגמה תא חתפ חתפמה

 .₪1 - הלאמש ךסמב לכתסהל א .תויארהו תופוגה תא םלצ רויצה תא אצוהו רפסה תא םשמ חק

 .1 - הנימי ךסמב לכתסהל א 5- | .שודקה עיבגה לש

 .:א - הטמל ךסמב לכתסהל א םיקורשנ ₪ ,הריטב ךתוא םיספות םיצאנה רשאכ =*

 .ש- הלעמל ךסמב לכתסהל = .תודוקנ האיבמ 8 תואה = םהל ןת ,הקעזאה תא ליעפמ התאשכ

 .א - גורהל א .הליספ הפיסומ 1. תואה * .ףיוזמה רפסה תא

 .-/+ - ןמז תיחפהל /ףיסוהל א תתל ךרטצתש ךכל תמרוג 5 תואה א

 .תחא הכמ םיעובירל לעושה סוטיט ₪

 5505 ₪ ,םיביואה תא תרצוע ץ תואה א .2005 :5 בלש .40/48 :3 בלש :םידוק *

 היזיוולטה ךסמב בותכל א |

 6 ְי 5 . ץחזא6א 1 ₪
0 | 7 

 5 ו ו ו
 ₪ תזאזקו ₪ % , :םיאבה םימסקה תא תושעל לכותו

 וש ראפ ל בש לש א ןומראמל תוחתפמה ₪ .(םיבלש לע לעופ אל) רמוש גרוה -א א

 3 .8טדדוסא - ישילש בלש א תוצלפמ גורהתש ירחא 17-ה םויב * :בלש ריבעמ = פגעה" < +

 | .181.גאס - יעיבר בלש .חתפמ לבקת ו ב

 "4 - לעופ אל) הכר התיחנ - 51117 - וא *

 | גאסדוזאא ו/סאז כ ₪ ₪00 0051 2 ₪ (תוברח לע
 . וו ₪ - 77%

, 2 
% 

 \ 3 "רע שי .רופיצב ןנובתה ךל ארוק ךיבאשכ * ךופה םלוע 1 -
 ל יי ,11.6% - ןורחא בלש * :וקלנ-ידמוח םישל .הלעמל הפמ האור - ש א

 4% .רופיצה לע תילטמו .הטמל הפמ האור - א *

 .הלאמש הפמ האור - ₪ *
 ןורשה תמר ,ןמחג רפוע .הנימי הפמ האור - ] א

 5צ אס(<גז ₪ רבה רואיל

 / אצמנ התא רשאכ =

 םשל סנכיח ,ךלש םשהו דע הכח ,ץעה ךותב אבחתהו הננב חק =*

 בותפו הרבחה תא סנכה האריש ילבו אובי טובורהש

 זא ,סססקתא ךזאאו .ץעל הננבה

 ,ףסכ דואמ הברה לבקת ךילע ןודעומב ךרבח תא ליצהל ידכ =*

 לכ תאו םיקשנה לכ תא ךותל ללחה יפוק תיקש תא סינכהל

 .םינכוסה תכללו וחרבי םלוכש דע תוכחלו סוכה

 , יקיפס תא םישל שי םש .אלכה תיבל
 6 זאא הז. ₪ :ךרבח לש בולכה לע

 התא רשאכ =< | |
 חול לע 01108-ב 4 המצועל ןוצרה ₪
 רפסמב ץחל ,םישקמה הבובה תא אגי הבבל תתל ךילע *

 ויהי זאו 1 םירודכה איבי אוהשכו ךתיא אובל הענכשלו

 | .5 םוקמב םירודכ 6 ךל אגי הבבל תתל ךילע לקמה תא ךל

  ץחל קחשמה עצמאב א , ה ה

 < 8-ו א זאו ₪80 לע .תא םיבנגה ךלמל תתל ךילע *
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 < אל הז) ,רודכ לבקתו .יבוסה חתפבש תישופיחה

' . - =" 

, 
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 סלדיא דוד :תאמ

 כססאו לש 511 או \א₪-ה תסרגב
 ,יאבצ דויצ לש תונוט ,םיבמוז יפלא שי
 םישנא תואמ ,הריווא לש םיאלמ םיילד
 םיבלש העשתו הניפ לכב םיצבורה
 שי האלמה תימשרה הסרגב .םימיהדמ
 ,דויצ לש תונוטאגמ ,םיבמוז לש םינוילימ
 תייסולכוא בורו הריווא תואלמ תוילכימ
 שארה לעמ העוקשה 6-ה ילעב םלועה
 לש םיגוס 18-ל ףסונב - הזה קחשמב
 לש הזה דצב ,רתויב םידיחפמה םיימוקמה
 .ךסמה

 ,םוכסאו תא ווח אל ןיידעש הלא לכל
 דואמו טושפ לאוה ןויערה

3/0 0 

 תיכובמ המר ,התא :ינ-\/ 1 אפ טזא
 .םיקשנו תותמ-אל תוצלפמ ןומה ,תיקנע
 הדוקנל (הלחתהה) ,ג הדוקנמ רובעל ךילע
 .םיענ לויט .יח ראשיהלו (האיציה) 8

 רידנ ךרצמ םה ןאכ םייחה ,ונרעצל
 לכות ןהב םיכרד הברה ךכ לכ שי .רקיו
 ןורדסמב חורצלו ץורל לוכי התא :תומל
 עיגהלו ךירחא םיפדור םידש תואמ רשאכ
 ;(חתפמ ןיא ימל שחנ וישכעו הלוענ תלדל
 תלוספ לש רהנל ךתוא ליפהל םילוכי
 התא רשאכ ךטיאל לשבתת וב הליער
 לוכי התא .ונממ האיצי שפחל הסנמ
 לע ךתוא חרמיתו ךילע לופית הרקתהש | ידכ קר - הארמל םימת רדחל סנכיהל

300 75- =: ₪ /- 

 4 ל 0

 תואריהל לוכי ראומ אלה חטשה ;הפצרה

 ,סנכיתשכ לבא ןושאר טבמב טקש
 ךל ורפסי םירתסומ םיבמוז לש םינוילימ

 ,םחלנ התא רשאכ .ירמגל רחא רופיס

 ץפנה רמוח תויבח דיל דומעת לא ,לשמל

 לאו ,ןכ .לוהשמ הריכזמ "'ץיוודנס" הלמה)

 וא םיקספמ לש תודיחב םתס קחשת
 וא ידירומ התאש הזה דומעה :םירותפכ
 תומכ ליכהל םילוכי חתופ התאש רדחה

 הדוקנל וישכע .הינבגע ידש לש תזרפומ
 וניא פססאו קחשמה - רוכז :תערכמה
 תוריל םילוכי - תיווזב וא חווטב לבגומ

 ,הלעמלמ ,םירטמוליק לש קחרממ ךילע
 .םידחוימ תוריק ךרד וא הטמלמ



 לש הרוצב האבה הווקת שי תֶאז לבב

 תוא רשא ,םינוש םיילפודואיספ םיקשנ
 הדקא םע תלחתהש ירחא .רובצל לכות

 הבורל רובעתו חוטב לע רפתשע התא

 חווטב בוט היהי רזופמו ךשוממ ירי .רעס

 זעי ינלטקה הבורה לש קיודמ ירי ,רצק

 .תדדוב תצלפמ דגנ
 רחבנה קשנה ,םירוראה תוקהל רובע

 לטקל ללכ ךרדב שמשמה עלקמה-תת אוה

 ןיא ,ילמינימ ןוחטיב קחרמ םע ךא .ינומה

 תועיגפ שמח - םיליטה לוטמל הרחתמ

 םיחרפ ףוסאל ךלת תצלפמ לכו תורישי

 ץוציפהמ ףדהה - קוחר דומעל ךל יאדכו

 תוריהמ גישהל ליבשב .(ךב םג עוגפל לובי

 שפחת לא הבור לש המצועו עלקמ-תת לש

 וז - המזאלפה חתותמ ץוח רחא רבד םוש

 לש ןוליס םע תוצלפמ דימשהל האנה שממ

 .ההובג היגרנא ילעב םילוחכ םירודכ

 רבד לכ רשאכ ,תמלשומה יריה חוכ תיווחל

 לכ השעי 8260 9000-ה ,חילצה אל רחא

 םינתיאה 40\%/-ה תא חקול אוהשכ - רבד

 קורי המזאלפ רודכ ררחשמ אוה ,ולש

 םיאור םתא .וכרדב רבד לכ םחפמו לודגו
 .תבותכ שי רודכ לכל -

 הבורה הצק לע תוצפוק אל תוצלפמה

 יפוא תולעבו תומכח ןה - אלפתת .ךלש

 ילב "םמצע תא ובחסי" םיבמוז המכ .דחוימ

 ןמזב ,םהל עיגמה תא ךממ לבקל לכש

 ואבחתיו גאז-גיזב וכלי םיפמיאהש

 יתלבהו סנומידוקקה .תוניפ ירוחאמ

 השרת םא םיבוביסב ךביבס וצורי םיארנ

 הינבגעה תוצלפמש ןמזב ,םהל

 קשנהמ דחפל ידכמ םילודג םירואסונימהו

 יובמב עקתת תוצלפמ לש הצובק םא .ךלש

 ברקב וליחתיו ןמצע תא ופיקתי ןה ,םותס
 תונהילו תבשל לוכי התא ,םימעפל .לודג

 .היינשה תא תחא ולסחי ןהש דע הארמהמ

 הריוואה אוה כ000א1-ב טלושה חוכה

 ,תויקחשמה ,בוציעה ,הקיפרגה .ולש
 םירציימ ולש הרוהטה הדחפההו תולוקה

 םיסקלפרל ענכשמו דיחפמ יוסינ הרש
 תא תורצוי הקלחה הגצההו תוריהמה .ךלש

 ונבנ םירחאה םיקחשמה וליאכ השגרהה

 ינקלוו ףונ םג ופיסות .תמדוקה האמב
 תונומרא רשאכ ,עקרב תויטיאב זזה יררה

 טבמב ץמאמ אלל םיסרפנ םיהובגו םילודג
 .יתימא םולח ולבקתו ימדק

 .םייתמוק ברו םינכוסמ הפ םיבלשה
 תוגרדמה הלעמב ךתוא םיליבומ םירבעמה
 ,םיכושח םיכובמ ךרד ,תובבוסמה
 תודרוי תוילעמו תוינלטק תויובלטצה
 םידש ירעו םיעקרק תת םירבעמ ךותלו
 ודנמוק תצובקמ קלח הווהמ התא .תוחותפ
 תשפחמ איה רשאכ (41.15א5 לש ןונגסב)
 ךילע .יניערג רוכל תחתמ םיבשייתמה תא
 ,תונורדסמה תא - וללה תוניפה תא קודבל
 ,ךלש בגה לע רומשל ,ריק לכב תעגל
 ןוויכב ביגהלו תגסל ,הסחמ אוצמל

 תותחונ רשא תולודגה תודורווה תוצלפמה
 .הכישחהמ ךילע

 אבה דעצה יתימא עכ00₪[ החמומל

 תשר"ל ותסרג תא קחשל אוה קחשמב

 תורתוכ תחת האב אל וז הסרג ."תרושקת

 טרס טעמכ והז לבא ,תומישרמ

 .הלילע אלל יתמחלמ יביטקארטניא

 אוה ,וב קחשל דימתתש לככ ,השעמל

 וליפא םינקחשהמ דחא .םולחכ רתוי עיפוי

 אוה הביסמל ךלה אוה רשאכש רפיס

 סובופ לש תודבעמב אצמנ אוהש שיגרה

 עתפל וכפה םירבחה לכו (ישילש בלש)

 ...הינבגע ידש תוצלפמל

 ;םש - דיה - אלש "הלאל

 יתש לעב אוה פססא אפדשסמא

 .הלועפ ףותישו תוומל ברק - תויורשפא

 םינקחש העברא דע םיינש ,תוומל ברקב

 ךרוצל - וגידניאו םודא ,םוח ,קורי יעבצב)

 קחשמה תא םיליחתמ (םהיניב הנחבה

 לכ .המר התוא לש םינוש תומוקמב

 םיאצמנ תשומחתהו םיקשנה ,תוצלפמה

 ילבמ .ליגר קחשמב ומכ קוידב - םה םג

 םיצר םינקחשה ,המישנ תחקל ידכ רוצעל

 ,ןווגמ דויצ םירבוצ םהשכ המרה ינפ לע

 םיבראמ םינמוט ,תוצלפמב םירוי

 .םתוא םידימשמו םירחאה םינקחשל

 דחא ןקחשש ירחא םימלענ םניא םיבורה

 הווש יוכיס שי ןקחש לכל ןכלו םתוא חקול

 לכ תחקל לכות ,לבא .שומיחה ץורימב

 תא וחקלש עגרבו םייחב םעפ קר קשנ

 דימשת םא .דימתל תמלענ איה תשומחתה

 ןקחשה - דחוימ ןולמיס לבקתו רחא ןקחש

 ץוחלל לוכי דמשומה
 םוקלו חוורה לע
 יארקא םוקמב היחתל
 דחא רשאכ .המרב
 תמועל ,םינקחשה
 תא ליעפמ ,תאז
 םע ,המרהמ םיאצוי םלוכ ,האיציה קספמ
 םיחרכומ) וגישה םתואש םיגשיהה תמישר
 .(רתויב בוטה ימ תוארל ירה

 ןויסינב ףרוטמ ומכ ץורל .קירבמ הז
 ינפל דוע םיליטה לוטמ תא גישהל
 תא םירודכב ססרל ,ותוא וגישי םירחאהש
 ריתסהל ,חתפמ תדמעמ םירחאה םינקחש
 ליבוהל ,עלקמ-תת םע תודוכלמ םהל
 ץורל זאו תוצלפמב םיאלמה םירדחל םתוא
 הדובעה לכ תא תושוע ןה רשאכ תולילקב
 .ךרובע

 פ00א1 ,הלועפה ףותיש תורשפאב
 םינקחשה לכ :54605 111 א תא שגופ
 - םדקתהל םיבייחו םוקמ ותואב םיליחתמ
 ,האיציה ןוויכל - 41.18%5-ה ןונגסב בוש
 ינשה לע דחא םיפחמ םה רשאכ

 תבלוצ שאו ברק תויגטרטסאב םישמתשמו

 - העטת לא .תוצלפמה לע רבגתהל ידכב

 התואב ךירבחל הקיזמ ךלש העוטה שאה

 | ...תוצלפמה ומכ הדימ

 תולוקה ,ויד עגשמ היה אל לכה וליאכ

 .לודגה דחפה לג תא וריבגי קר קחשמה לש

 תורגרגמ תוצלפמה תא עומשל לוכי התא

 לוק סיטרכ םעו םיקחרממ תוקעוזו

 | וקעזי תוברקתמה תוצלפמה ,ינופואירטס

 | = ?דוע המ .ינמיהו ילאמשה לוקמרה ךרד

 "< לע םיצפקמ םירודכ ,לליימ ילמשח רוסמ

 -  התאשכ .'וכו קחרמל םיפע םיליט ,תוריקה

 - יםיצוציפהמ שריח טעמ - המינפ םדקתמ

 <  ותוינשערה תותלדהו םידשה תוגאש

 הל הסנמו בחרמב טיבמ התא רשאכ

 התא - רבד עדוי וניאש יבמוזה לע

 ?נה הפוגה לע לכתסתו יאדווב

 ה לע בצומה בלה לע וא ,לקמה
 ןה תורואהש בל םישת וליפא

 .הרקתה לע תובולצ תופוג
 וחופמ שיגרת התא .הדילס
 ולע חדקאהו תואירב

 טה : י ו

 ק םג שיגרת התא ,המחנ יצח



 שמש ודיע :תאמ

 סנכיהל הצוראל ימ

 דלנור לש םהילָענְל |

 ירא מור+:,ןאמ] קל

 ?;םירחאו הנודארמ

 תרבח וננוויכל תטעובש שדחה קחשמב

 םיקחשממ ונל תרכומה) 054%א

 תוסנל לכות (םירחא םיבר םיחלצומ

 .םירחא םיברו ולא םינקחש ומכ דקפתלו

 וא תופילאל תוצובק דיעצהל לכות

 עיבגב תוכזלו תוסנל לכותו ,הבזכאל

 !ףסכנ ?ףסכנ .ףסכנה םלועה

 תתל םיסנמ הפוריא תופילא קחשמב

 ודימעה ןכל .םיקחשמה יווהמ טעמ ךל

 רפסמ תא עובקל :תובר תויורשפא ךדיב

 רפסמ תא ,הב ופתתשיש תוצובקה

 רפסמ תאו ,תוצובקה וקחשיש םירוזחמה

 שי קחשמב ,הזמ ץוח .ןוחצינל תודוקנה

 ןקחשה תא םיאיבמה םיבר םימרוג

 ,היחו תיתימא לגרודכ תורחת לש השוחתל
 ,(המודכו 'בוטר ,יצוב שרגמה :גוס :ןוגכ
 ןונגס שי הצובק לכל) הצובקה ןונגס
 ןונגס תא ףילחהל הצרת םאו ,הלשמ
 יפוא ,(תולקב תאז תושעל לכות ךתצובק
 הימדה דוע .(דועו ןדפק ,ןמחר) טפושה
 םינקחשהש הדבועה איה הדמחנ

 ץלאיתו קחשמ ידכ ךות םיפייעתמ
 תופתתשמ ומצע קחשמב .םפילחהל
 הילטיא ,הילגנא ,דרפס ,תפרצמ תוצובק
 קחשל םאה רותבל לבות .הינמרגו
 וא עיבג ,תודידי יקחשמ לש תורגסמב
 הטילשה תטישש ןייצל שי השל
 שרדייו ,םירחא םיקחשממ הנוש םינקחשב

 .השדחה הטישל לגרתהל ידכ ןמז ךממ
 ,שמתשמה יפלכ דואמ יתּודידי קחשמה
 תורגסמב בצמ לכבש ךפב אטבתמ הזו
 תאו םיקחשמה תא רומשל לכות תונושה
 קחשל ץילממ ינא .תרחבש תויורשפאה
 וב הטילשהש ןוויכמ ,קיטסיו'ג םע קחשמב
 .תדלקמב הטילשהמ רתוי הבוט

 ,"דחוימ והשמ" הניא קחשמב הקיפרגה
 סיטרכ תרזעב .םירופישל םוקמ הב שיו
 וליאכ שיגרתו הבוט הקיסומ עמשת לוק

 קחשמהמ .יתימא לגרודכ קחשמב התא
 רחאל םגו ,בר ןמז ךשמב תונהיל רשפא

 ךל היהי ןיידע ,תונושה תויורחתב חצנתש

 ךסב .רתוי תוהובג .תומרב חצנל רגתאה

 הברה םע םדקתמ קחשמ והז לכה

 תועש הברה ךל קפסיש ,תושדח תויורשפא

 רחא ץורימל ףרטצה .ףיכו האנה לש

 "הפוריאב רתויב הבוטה תרחבנה" ראותה

 ילוא ,עדוי ימ .תועבצא ךל םיקיזחמ ונא

 5 ץורעב עיבגה תא ףינמ ךתוא הארנ דוע
 ?םילבכב

 טרופס :קחשמ גוס
 % 6 4 :הקיפרג

 % 6 6  :;ימינפ לוק

 % 6 6 6  ;לוק סיטרכ

 9% 6 0 6 :ףיכ

 יצחו < 4 + ויללב
 לע םיעגושמל :ריחמה תא הווש
 לגרודכ לע םיעגושמלו ללכב טרופס |
 םישנא קיפסמ ריכמ ינאו - טרפב |
 .ולאה תוירוגטקל םימיאתמש |



 ארנוש הניד :תאמ ---ב

 העש עבר ,ךלמה ןחלושל בסהל

 רקובב ררועתמ ,םילאה לכ יבא ,ןידוא

 םוקמ הז .םילאה לכיה ,דראגסאב ,לפא

 ליחתמו הריוואה תא טלוק ןידואו אכדמ

 לע - תוומ לע םתס אל .תוומ לע בושחל

 !ולש ותומ לעו םילאה תומ
 ימודמד - קורנאר תפוקת איה הפוקתה

 ,בצמה תכרעהב לשכיי ןידוא םא .םילאה

 תואובנ לבא .ןודבאל ולוכ םלועה יופצ

 ךרוא לכל הרקי המ תוטרפמ תוקיתע

 דחא םרוג קר ונשי .םימודמדה תפוקת

 יא .ישונאה םרוגה :רורבו יופצ וניאש

 לכב םדאה ינב ולעפי דציכ תוזחל רשפא

 .ןותנ בצמ
 ינב לש הבשחמה ךרדב יולת ןידוא

 ,םתוא ארב םנמא אוה ...ממממה .םדאה
 רחא רופיס רבכ הז ?םתוא ןיבהל לבא

 איצממו המזוי ספות םילאה יבא .ירמגל
 םיבאפל איבמ אוה ותוא ,הבשחמ קחשמ
 רשפא םיבאפב .םלועה יבחרב םינוש
 ךיא ןיבהל תוסנלו םינוש םישנא ריכהל
 המחלמה תעב ולעפי ךיאו - םיבשוח םה
 .הנורחאה

 ךסמה לע םיאור אל ונחנא ,עגר לבא
 תא הז םיאור ונחנאש המ .הזמ קלח םוש
 ,םינקחש רפסמו ןידוא איצמהש קחשמה
 תוחפ הברה רָּבכ הזו .ונלומ םיקחשמה
 .הווש

 היצאיראו אוה איבמ ןידואש קחשמה
 טמ-חש תצק ריכזמש ,ןשי חול קחשמ לע
 םיקחשמ םידדצ ינש .הקמד תצק ריכזמו
 11א11-מ בפרומה חול לע הז לומ הז
 והזו ,"ךלמה ןחלוש" הנוכמ חולה .םיעוביר
 זיזהל ,ןבלה ןקחשה תרטמ .קחשמה םש םג
 .תוניפה תחאל חולה זכרממ ולש ךלמה תא
 םיינשב דיוצמ אוה ,וז המישמ עצבל ידכ
 תא םוסחל םירומאש ,םיילגר םילייח רשע
 ןקחשה ליעפמש ,םיקנעה העבראו םירשע
 ,רוחשה

 םילכ העבראו םירשע ?ונל שי המ זא
 ךלמה תא ףיקהל םדיקפתש ,םירוחש
 הנימי ,הרוחא ,המידקו םידדצ העבראמכ
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 קממדכ, האס ד' וספא
 טשש .שסו]
 דמה 14 ד דיו ]

> 

 השוע אוהשכ ,(ןוסכלאב אל ךא - הלאמשו
 לע טושפ לכה - ןאכ דע .הניפל וכרד תא
 .ךלמה ןחלוש

 תא ךבסל רשפאש טילחה ןידוא
 םילייח רשע םיינש םוקמב םא ,םירבדה
 הנומש חולה לע ןבלה ןקחשל ויהי םיליגר
 םילכ העברא דועו םיליגר םילייח
 .רתוי חלצומ העונת רשוכ ילעב ,םידחוימ
 םיפלחומ םירוחשה םיקנעהמ העברא םג
 ופילחהש הלא ומכ קוידב ,םידחוימ םילכב
 אוה טנטפה לכ .םינבלה םילייחה תא
 םילכ וליא קחשמה תליחתב רחוב ןידואש

 רחא קחשמל הכוז ךכו ותושרל ודמעי

 קחשמ םכמצעל וראת .םעפ לכב - ירמגל

 העברא םע ותוא ליחתהל רשפאש טמחש

 המ ךרעב הז .םיינש םוקמב םיחירצ

 .קורנאר קחשמב ונל עיצמ ןידואש
 בשחמ קחשמ ךותב קבדנ הז לכ ךיא

 רשפא םנמא .ירעצל ,בוט שממ אל ?דחא

 בטיה ריואמ קחשמ חול ךסמה לע תוארל

 םג שי) ךדגנ הרחתמ וליפא בשחמהו

 םינקחש ינשב קחשמ לש תורשפא
 ןומיא תצק םע .המר אל וז לבא (םיישונא
 תא סיבהל ומצע תא דבכמה 1? לכ לכוי

 .טעמב ,םעפ לכב בשחמה
 ימ לומ רוחבל רשפא ןומיאה בצמב

 ה 6

 :הקיפרג |

 הזיאו קחשמ תמר וזיא ,רמולכ ,םיקחשמ
 ךתוא ללקיו ךסמה לע עיפוי ףוצרפ
 ןלוכ וחקלנ תויומדה .(אל וא) חצנתשכ
 ותפוקתל םיאתהל ידכ ,ןומדק באפ ךותמ
 םעפב תוניינעמ ןכא ןהו - ןידוא לש
 ירחא ךא ,ןהב לקתנ התאש הנושארה
 רמוא ימוקמה ןוירבהשכ ,שולש םיימעפ
 ןזרגה תא ךילע זיחשהל ןכומ אוהש ךל
 הז - ןזרג תלוטנ השומנ תכיתח אי ,ולש
 ןה תוללקה לכ יכ דחוימב ,םמעשל ליחתמ
 תא תובכל רשפא ,הגאד לא .תילגנאב
 .וטנ בשחמה לומ קחשלו תויומדה

 לש תמיוסמ הדימ שי תורחתה בצמב
 חיכוהל תוסנל רשפא ,רמולכ .ןיינע
 דימת והז .ונממ בוט רתוי התאש בשחמל
 רשפאש ןויערה ,השעמלו ןיינעמ קוסיע
 ידכ ,חולה לעש םינקחשה תא רוחבל
 לעופ תמאב ,תוחוכה ךרעמ תא תונשל
 יאוה בשחמה ,רעצה הברמל לבא .ררועמו
 .ןיינעמה בצמהש ךכ ,ידמל עורג ןקחש
 .- םיינשב קחשמ לש בצמ אוה ידיחיה
 | ?בשחמ ךירצ ימ ,הז ליבשבו

 "ו ול |

 ,בשחמ לע חול קחשמ :קחשמ גוס
 .תורחת
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 - לוקמר לע לעופ אל !קדבנ אל) :לילצ
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 ושמ ךל ןיא םא :ריחמה תא הווש
 =  .ךלומ קחשיש ימ וא חול



 :תרחא ליחתהל רשפאש וא
 לחדזה ינתמיאה קנטה ,םאס0א5א-ה
 לכ .םיהכהו םיהובגה םיניינבל תוניב
 העונת לכ לעמו ףסונ םויא התיה היינפ
 הקספה ילב ענ ולש חירצה .הנכס לצ ףחיר
 לוכיש שקובמה טובורה תא שפחל ןויסינב
 אוה המ ?אוה הפיא .םוקמ לכב תויהל היה
 אל תולאש ?םעפה ץוצי אוה הפיאמ ?םמוז
 בשויש הז אוה התאשכ דחוימב ,תולק
 ףושח בבותסמ - ועמשמכ וטושפ - קנטב
 ילוא הז .עגר לכב עגפיהל לולעו חירצב
 רבד ןיא עגרכ לבא ריוצמו המודמ
 .הזמ רתוי יתואיצמ

 הברה ,הנה ,חלצומ קיפסמ אל ,אל ,אל
 לע ץוחבמ ונלכתסהשכ רבכ :בוט רתוי
 ךיא וא םירישכמה וא קחשמה תונוכמ
 יתיאר אל - רזומ הארנ הז ,םהל וארקתש
 יכסממ םגו ,תונוכמ תדקרא ףאב הזכ רבד
 םירבד ופקשנ םירוזפ ויהש היזיוולטה
 ונפרטצהו המינפ ונסנכנ .ירמגל םירחא
 םירבסהה תא ונעמששכ .הייפיצב רותל
 ו ל -ר ןו ב לש
 ב ב ל
 רוכמ קחשמהשו ןוכנה ין "מ ונעגהש

7 10027555000< 

 .שארמ

 ב ישנא תא חלש ואו? ,הז לע ונעמשש עגרבו לארשיל עיגה שאטו. א51.0דד -ה ,הבתכה תא חתפנ יו
 ,ןיינעה המ ו רומג חרחרל

 תא רפשל ורבו מ ג וב ליח יסייט ןמאתהל ולכוי ןהב 1 גר תוכרעמ חתפל ולחה זא רבכ .(ןכ ,ןכי קויד רתיל היינשה תו ו מ רש ו יונ א ינפל ליחתה קסעה לכ

 6 תא רפשל ןבומכו םהיעוציב
 ב

 טועה יט ווג וב ילגנאה
 א תורשע המכ ורבע זאמ

 - כ ומכ תומוקמב ללכוש
 תא .תיאקירמאה ללחה תונכוס
 ."צ 1 ו
 -- - םלועהמ קותינה ?המודמה
 3 העימש) םישוחה לורטינ

 ה רה קחשמב "יה ה 7" וב
 :יבשכ קחשמ קחשמ אל רבכ התא
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 תכרעמב ונטורה :
 לש ררינ . יב הנו ותנש 1 ,-- והו יריה |

 | התא 1 4 בש חמה ךכ .ןקחסה
 .לכב השוע

7 1 
 = = התאש המ לכו ךיניע תא "הסכמ"ש
 < ןנדאמבטחמהפ עב אוה האור

  הנומתה ,וב םיקוחה םג :;ךל
 בשחמה ידי לע םיטלשנ תולובגהו
 .החמשב ףרטצמ התאו

 וישכע רבכש םירמוא ,עדוי ימ
 םיכרד תופמ תופילחמ ולאכ תוכרעמ
 תורזוע (?םירכוז ,ריינה תויושע ,תונשיהו
 םבוציעבו םינבמ ןונכתב םילכירדאל
 רודחת המודמה תואיצמה דיתעב ילואו

 םנוחביאב ,םירבד יוליגב רוזעתו האופרל
 הזש תויהל לוכי .םייופירל תונויסינבו
 ...ועדת וכל לבא - ינוידב עדמ ומכ עמשנ

 םוחתל םידבכה םימוחתהמ רבעמה תא
 ו ו וב
 ד ו רב ל = יי ב
 תאו תורזומה קחשמה תונוכמ תא תרציימו
 ל יו כ ם םמ מ  תי-ו גב
 2-1 ג
 ב רו ה וי גב

 תארקנ הנושארה "היווח"ה וא ,קחשמה =
 הז קחשמב :טא(ידצז. אוסהז אאוט
 ו יי וו ןקחש ףתתשהל גינו

 יש "גו ויובוו -₪ קבאנ |" השולש

 2 יד יב במ ג בע 1
 תולוע תויומדהשכ תומרופטלפ המכ

 ב יג מכ כ עו בל ווא
 וישי צויר "מ ו" שש
 יי ו

 ו [- ב בי
 5% 'י רח

 השב ושרשווו - ה

 8 רב כ ?וב ש יי
 ₪ תילגנאה הרבח דה זז ,

 0 רבכ שי ביהראבו םיסרפה תר
 .תינורטק לא וב 0

 ןיב רדס תרו ש פאמו םירוטה תא | תבתנ
 >> .תיב-בא 5 <> יש ,םיקחשמו מה
 יב סיב תתל רשפאמש

 רידא ל ןומ 1 והר א הברה וב שי
 יתשגינ בותכלו כ םי
 םוקמה ןאכ .ןלוכ תא יתיסינו ו

 ישילשה ןוקחשמב קרש ךכ , .,ילש קחו < דצה הנניא היצנידרואוקש פה החל ה
 ירש דב יל בש יל וג 7-3 4

 ברק ןיעמ ךרענ ,םידדומתמ 1-3 קחשל
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 םירוטאידלג קחשמ והז .(?ילוא יטקלג-ןיב

 רוגח םיפתתשמה ןמ דחא לכ ובש ינרדומ

 ףדור ,ריוואל הלוע אוה ותיא ןוליס עונמ

 תועורת לוקל םהב םחלנו ויבירי ירחא

 .הטמלש ןומהה
 - רתוי השקל בשחנש - אא א -ב

 ,ךדיב קיטסיו'ג םע דמוע אל רבכ התא

 ג

 תוסנל - דורשל ךילעו קנטבש םחולה

 ,ךיבירי תא םיינברואה םיכובמב רתאלו

 לכות ןהב תובוט תודמעל עיגהלו תוסנל

 תא םייסל חילצהלו ,עגפיהל אל ךא עוגפל

 םיעוגפ םירחאה םינקחשהשכ קחשמה

 .תוכז תודוקנ תואמב רפו'צמ התא וליאו

 ילהנממ ,בנק לט םע יתרבידשכ

 ולחי תונכות יתש דוע יכ רבתסה צאן("

 :בורקב םירישכמה לע ץורל

 המדמ ןיעמ אוהש זז.ץצואש 088-ה

 היינשה םלועה תמחלמ תפוקתמ הסיט

 טסווק אוהש [.05אמ 00087-הו

 ./א תכרעמב ךא - יתימא
 ן

 "הוישיוגוו גה וו וע יי רהי

 םע בצינ התא - הרזומ איה השוחתה
 ךילע הרוגחהשכ ךיניע לע הדסקה
 קר עמוש התא ,דיב ךל עוקת קיטסיו'גהו

 שיגרמ התאו טילחמ בשחמהש המ
 איה הקיפרגה .הפ הרוק רזומ והשמש
 םינוגילופ תקיפרג - אל ותו תיסיסב
 ,םיעבצ יחטשמ לש תידמימ תלת
 תודח םג ;הזמ רתוי אל - 'וכו תוללצה

 לע בכרומה ךסמה יבג לעש תונומתה

 עקובש לוקהו תחבושמ הניא ךיניע

 לבא ,יטרדנטס אוה םינטקה םילוקמרהמ

 ינאש תורמל) ירמגל תרחא איה השוחתה

 ג יו

 יחומב אתו את לכ תחקול תרוחרחסהש

 ללחב ותוא תטעובו תרענמ ותוא תבבוסמ

 המכ קחשל םיבייחש רמוא לט .(שארה

 ןמ הברה הזב שיו לגרתהל ידכ םימעפ

 עדוי רבכ התא םימעפ רפסמ ירחא - תמאה

 תא ריכמ רבכ התא ,קסע ךל שי המ םע

 םג התאו תכרעמה תובוגתו ךפוג תובוגת

 וא קחשמה תושירדל רתוי שיגר

 תואיצמה ךינפב תחתופש תויורשפאל

 .המודמה
 תורמל יפוי לעופ קסעה םייתניב

 ןוקחשמל ח"ש 10) םירקי תצקה םיריחמה

 ג ו מ

 גגו .םילשוריבו הפיחב ולאכ "ווי! "וג)'

 ףולשל טושפ רשפא השימג תכרעמהו

 רחא ומוקמב םישל ,הנוכמה ןמ רוטילקת

 המי =? 3 וי גה יו קחשמו

 ל עי

 .(רלוד ףלא 60 אוה

 יטילאיר לאו'צריו זכרומל עיגיש \(ו2 יונומ לכ
 ,ףרוצמה חפסה

 דעו רקובכ 10.00 הוושומ ורוהפ זכרומיו

 + יונסה טיטרכ תא גיציו ,ביכא לת רטנס ףוגנזידכ ,1 רעש דיל

 !יוטניח יעיכר קחוטמב הכזי

 םיגחו תותכש ללוכ ,עוכוטכ םםימי 7 ,םוי לכ ,הלילה לוו תונטקה תוצושל

 .הלעמו 12 ינכל לככוומ קחשומה

 .ויויטכע רבכ וצור



 סלדיא דוד :תאמ

 .ןאכ ךושח
 םימב דמוע התא

 םיעיגמה םיאופק

 ,םייכרבה דע ךל

 השגרה ךל שיו

 .הניפל רבעמ הכחמ םויא והשמש הער

 ,המידק םדקתהל ליחתמ התא תויטיאב

 תוהזל - הבר הדרחב - הסנמ התא רשאכ

 ...םיללצה ןיב תורתתסמ רשא תורוצה תא

 הממ תועווז תוחפ ןאכ שיש רבתסמ לבא

 ןמז ותוא וקינ אלש ררקמב אוצמל רשפאש

 הנורחאה האצוהה אוה "ברח יריכש" .בר

 לש בוברע :קא1 08816א תרבח לש

 היגטרטסא קחשמ םע םידיקפת קחשמ

 תונוכמ חסונ תוליעפ לש תיברימ תפסותב

 הצובק ריבעהל איה קחשמה תרטמ .קחשמ

 לש הרדס ךרד ברח יריכש העברא לש

 .ישוקה תגרד הלוע םעפ לכשכ ,תומישמ

 םורגל ללכ ךרדבו עוצפל ,גורהל טושפ

 .ךכרדב דמועה רבד לכל קזנ
 :ךתצובק תא ףוסאל אוה ןושארה דעצה

 לייחמ לחה - רבד לכ לולכל הלוכי איה
 דעו ישונא אל ןיממ םייתנש ןב ודנמוק
 לכל .םינש האמ תב תיגרובייס הבקנל
 םידחוימה םירושיכ שי ברחה יריכשמ דחא
 לש רגאמו םייפיצפס םייזיפ םינותנ ,ול
 רומשל בוט ןויער היהי הז ןכלו ,דויצו קשנ

 .רשפאש המכ דע תנזואמ הצובק לע
 ,םינוש םידיקפת יקחשממ לידבהל
 םוקמב ,דרפנב תחא לכ תוזז ןאכ תויומדה

 ד ו יי =

 תצובק לש ןונגסב היינשל תחא דמציהל

 רשפא וז ךרדב .ןגרואמ רויסב םיריית

 - ברח ריכש לכל הנוש דיקפת תונקהל

 .םידחוימה וירושיכל םאתהב

 תלת הרוצב גצומ קחשמה חטש

 ,םיקלח העבראל קלוחמ ךסמהשכ ,תידמימ

 ןכיה תוארל - דחא טבמב - לכותש ךכ

 עבר .ךלש ברחה יריכשמ דחא לכ אצמנ

 הניפב :לייח לכל שדקומ ךסמהמ

 םינותנה תא םיאור הנוילעה תילאמשה

 תינמיה הנוילעב ;לייחה לש םייטסיטטסה
 הנותחתה תילאמשה ;תיטמוטוא הפמ -

 הנורחאה הניפהו לייחה לש וטבמ איה

 םיצפחה ךסמ תא הארמ הנותחתה תינמיה
 לכ לע דוקיפ תחקל לוכי התא .ולש
 ,םירבח השולש דע םע קחשל וא הצובקה
 ברח ריכש לע דקפל לוכי םהמ דחא לכשכ
 תא תוארל םג לגוסמ התא .רתוי וא דחא
 ריכש לומ םידמוע םה רשאכ םילייחה לכ
 לק לבא ,תעכ ליעפמ התא ותוא ברחה

 .רהזנ אל התא םא םתוא דבאל דואמ
 ךא ,יטמוטוא יופימ ןונגנמ ןאכ שי ךלזמל
 אשית ךלש תויומדהמ תחא תוחפלש הבוח
 םא ךב קר יולת הז זא .יופימה רישכמ תא
 האיציל ךילייח לכ תא ריבעהל חילצת

 .החריטו תועיגפ םומינימב
 חתפת לא :תחא הרהזא תלמ דוע קר

 ינפמ הרטמה תא תיהיזש ילב שאב
 התואב ךתצובק ירבחל םיקיזמ ךירודכש
 אל התאו !תוצלפמל םיקיזמ םה הב הדימ
 םיבקונמה ברחה יריכש לע תודוקנ לבקת
 .ךלש

 ירוקמ קחשמ אוה ברח יריכש זא ,ונ
 קחשמ אוצמל דמחנ שממ .ךשומו
 ,םידמגה ץראב עוקת וניא רשא םידיקפת
 תחאה היעבה .םיפלא וא םינילבוגה
 סנכיהל דואמ השקש איה תירקיעהו
 תכרעמל לגרתהל ןמז הברה חקול :וכותל
 ךלש ברחה יריכש וב בצקהו ,הטילשה
 ףסונב .םיבצעה לע ךל הלעי טושפ םיגרהנ
 הדימב) תמכחותמ תוחפ הקיפרגה ,ךכל
 .ק6-ה לע תוארל םיליגרש הממ (תרכינ
 008% -ב ךתוא םיקנפמש ירחא
 התא ,טזדזא שטאסמתשסת],ק-בו
 הזוזתהו םיריהב אלה םיעבצה תא אצומ
 ךניא םא ,לבא .בזכאתמו - תבהבהמה
 יריבש" ,םייטמסוקה םיטרפהמ דרטומ
 רשא ,ריהמ בצקב ירגתא קחשמ אוה "ברח
 תועובש ךשמב "חמש ךתוא קיזחי"
 .םימלש
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 ךבילרק יבוק :תאמ
 שדח תוללוצ רוטלומיס אוה "םיה באזי

 .ם.ם0780א16 815 תרבח לש

 הנש 40 ךתוא חקול שדחה רוטלומיסה

 שוגה הב ,הרקה המחלמה ימיל הרוחא

 םחלנ ,תירבה תוצרא תושארב יברעמה

 תירב תושארב יטסינומוקה שוגב

 .םלועב הטילשו העפשה לע ,תוצעומה
 ?אל ,הירוטסיה ירועישמ רכומ עמשנ

 יברעמה שוגה גיצנ אוה (התא ,ןכ) התא
 ,תויוטש השעת לא .תירבה תוצרא גיצנ -
 תללוצ דקפמ אוה התא !בייחמ דמעמה

 תללוצה .תירבה תוצרא לש השיד
 הז רבדו רתויב שידחה דויצב תדיוצ
 תוהובג תויוריהמל עיגהל הל רשפאמ
 הדימעמ תללוצה ,ןכ ומכ .(רשק 57.1)
 ךל םירזועש ,םימכחותמ קשנ ילכ ךתושרל
 דימעמ קחשמה .תומישמה עוציבב
 33) תומישמ לש בחר ןווגמ םג ךתושרל

 םירבד עצבל ךילע ןהבש ,(קויד רתיל
 תומישמה תא עצבל ךילעו ,םינוש

 ןיב .רתויב בוטה דצה לע ךילע תולטומה
 תומוקמב םיסורב םחליהל ךילע ראשה
 הבוק לע לטוהש רגסה תא ףוכאל ,םינוש
 - הטילשל יסור יאבצ עויס תשגה עונמלו
 התא המישמה תריחב ינפל .ורטסאק לדיפ
 ךל וקינעיש ,הפוקתה תושדחב ןייעל לוכי
 לע עקר תצקו םלועב שחרתמה לע עדימ
 .המישמה

 יצח רבכ תרבע המישמה תריחב רחאל
 םייסל אוה ,תעכ ךל רתונש המ לכ .ךרד
 השעתש חוטב ינאו החלצהב המישמה תא
 ךילע לקהל תנמ לע .תולק ילקב תאז
 ךל ריבעהל יתטלחה המישמה עוציבכ
 ?הז ךיא .תוללוצ לועפתב זרוזמ סרוק
 .(ןותיעה ריחמב לולכ לכהו

 ךא ,בכרומ יד אוה רוטלומיסה ,ןככו
 דומלל לכוי יסיסב ינכט שוח לעב םדא לכ
 :הזכ התאש חוטב ינאו - קחשמב שמתשהל
 ידי לע .הלעמלמ שחרתמה תא האור התא
 לוכי התא רבכעה ירותפכ לע הציחל
 ,לידגמ - ינמי והדימה הנק תא תונשל
 לע תללוצב טלוש התא .ןיטקמ - ילאמש
 אצמנש ןמוימה תווצל תוארוה תניתנ יד"
 םיתווצ-יתת העבראמ בכרומ תווצה .הב
 דוקיפ תווצ :רדגומ דיקפת שי דחא לכלש

 תווצ .תללוצב הטילשה לע יארחא -

 תוריהמה ,ןוויכה ,הבוגה תא עבוק דוקיפה

 קשנה לע יארחא - שומיח תווצ ;'וכו

 ירי לע יארחא שומיחה תווצ .תללוצב

 רחובש הז אוה .םיליטה רוגישו ודפרוטה

 רוגישל צ"נה תא רחובו תורטמה תא

 יוליג לע יארחא - ראנוס תווצ ;ודפרוטה

 הז אוה ראנוסה תווצ .ביואה תוניפס

 יגוס ינש םנשי .ראנוסה תשר תא סרופש

 הלגמ ךא ,תורטמ ההזמ - יביטקא :ראנוס

 יוליגל שמשמ - יביספו םיבבוסל ךתוא

 ראנוסה אוה יביספה ראנוסה .תורטמ

 ירותפכ לע הציחל ידי לע .ליגרה לוגעה
 ןוויכ תא תונשל לוכי התא רבכעה
 תא ךל הארמ המודאה הדוקנה .הקירסה
 לוכי התא תואה קזוח יפל .הקירסה ןוויכ
 שי רשאכ .אל וא הניפס םש שי םא תעדל

 ףוסבו תותואה
 , + .תוארוהה תרבוח
 ;הניפס לכל םיאתמש דוקה םושר
 תרושקתה לע יארחא - וידרה תווצ
 לבקמו חלוש וידרה תווצ .הניפסב
 ינא םירבסהה לכ ירחא .תועדוה
 תונקל תמ רבפ התאש ,ענכושמ
 ךל שי םאו ,וב קחשלו קחשמה תא
 ןורכיז לעב ,הלעמו 3865%א בשחמ

 ךממ ענמיש רבד םוש ןיא ,4או₪ לש ימינפ
 חילצתש הווקמ .קחשמה תא גישהל
 .קחשמהמ הנהתו תומישמב

' 

 / . תוללוצ - היצלומיס :קחשמה גוס |

 < "ןיצה < < 4 < :הקיפרג |

 |  ,לוק סיטרכ) הקיסומ

 ןיצחו < 6 6 % :(ןבומכ |

 7 -|יצחו < 6 6 % :יללכ |

 . | | רוטלומיס והז .ןכ ?ריחמה תא הווש
 | בר ןווגמ ליכמה ,ההובג המרב תוללוצ
 . | האנה םכל וחיטביש ,תומישמ לש
 0-2 .ןמז ךרואל



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תא םירכוז

 הרברב-הנא תעש
 ןיב איה הרברב-הנא ,ןכבו ?םידליה ץורעב

 אל - היזיוולטל) היצמינאה יטרס תוינרצי

 .תירבה תוצראב רתויב תולודגה (עונלוקל

 אוצמל רשפא תומסרופמה היתויומד ןיב

 ,ינוליס תחפשמ ,ינומדק תחפשמ תא

 םגו - םתלקתנ חטב .בדה יגויו וד-יבוקס

 הליגמב - םירוהה וליפאו םילודגה םיחאה

 ...דועו דועו באזה יפול ,הלירוגה

 םיטרסה ירצויב אניק דימתש ימל

 לש היצמינאה תנכות תדעוימ םיריוצמה

 .הרברב-הנא
 24-מ בכרומ ריוצמ טרסש רבתסמ

 וזכ היינש לכבשכ ,תדדוב היינשב תונומת

 יוניש קר רשאכ רויצ רחא רויצ םיעיפומ

 הזכ תונומת ףצר .םיינשה ןיב דירפמ לק

 ןמא רשאכ .היצמינאה טקפא תא רצוי

 הלאכ תונומת רוציל דמוע היצמינא

 רשפאש ףוקש ריינב שמתשמ אוה

 ךכו םדוקה רויצה תא וכרד תוארל

 רחא ןמא .שורדה יונישה תא רוציל

 אוה ךא זז וניאש) עקרה תא רציימ

 היהי רשא (תירויצ הניחבמ רתוי בכרומ
 לוכי הזכ עקר .תומדהו רופיסה עקרב
 רעי ,םירה ,םיימש - רבד לכ תויהל

 עבוצ (רחא ןכ ,רחא) ןמא דוע .המודכו
 םיאב ןכמ רחאלו תויומדה תא
 .טרסל תונומתה לכ לש םימוליצה

 \ היצמינא טרס ,םיאור םתאש ומכ
 . וניכהל בר ןמז חקול רשא רבד אוה
 \ העידיל קר) וילע םידבוע םיבר םישנאו
 ןוגכ אלמ ךרואב היצמינא טרס לע -
 300-כ םידבוע היחהו הפיה וא ןידאלא
 תנדס .(יצחו םייתנשכ ךשמב שיא
 לקהל האב הרברב-הנא לש היצמינאה
 רצק ריוצמ טרס רוציל םכל רוזעלו םכילע
 םא וליפא ,תירשפאה רתויב הלקה הרוצב
 וב ויהי אלו ןידלא תמרב היהי אל אוה
 .תויחו תופי וא םימיהדמ םיני'ג

 רויצה תא רייצל םכילע ,תישאר
 רפסמ םכתושרל .ןבל רוחשב ינושארה
 ,םירשי םיווק :ורזעי יאדוובש םיעצמא
 םיווק ,תוירטמואיג תורוצ וא םיחטש
 תא םתרציש רחאל .המודכו םימוקע
 (עבצ אלל) ינושארה רויצה וא תומדה
 הנומתה רשאכ האבה הנומתל ורבעת
 .עקרה לע ריהב עבצב העיפומ תמדוקה
 הילע דובעל ךישמהל םילוכי םכניא !ורכיז

 ךא ,יונישה תריציל הב רזעיהל קר אלא
 הנומתה תא קיתעהל ןבומכ ולכות

 לש היצמינאה תנדס

 .םכמצע לע לקהל ידכ תיחכונל תמדוקה

 לש היצמינאה ףצר תא םתרציש רחאל

 וא העיבצה תכאלמל תשגל ולכות תומדה

 דיחאה רבדה אוה עקרה .עקרה תריציל

 ןתינ וניא אוה - םכלש ןוטרסה לכב רתויב

 ורכיז .ןוטרסה לכ ךרואל זז וניאו יונישל

 םאו ןוטרסה תושחרתה םוקמ אוה עקרה יכ

 הל רוציל םכילע ,תדמוע םכלש תומדה

 עצמאב יא וא רעי תחרק - ילאמרונ םוקמ

 ינויגהו יתימא ןוטרס רוציל תנמ לע - םיה

 ךותב דומעת תומדהש תויהל לוכי אל)

 םג) עקרה תא םתרציש רחאל .(םיה

 תומדה תעיבצל ושגית (ותוא םתעבצ

 .המצע

 םיבלשה לכ תא עצבל םתרמגש רחאל

 אוה תושעל םכל ראשנש המ לכ ,וללה

 ןבומכ .היצמינאה תונומת ףצר תא עובקל
 - 3 - 2 - 1 תונומת ףצר יכ ינויגה אלש
 תנמ לע ,םיתעל ךא 4 - 2 - 3 - 1 היהי 4
 םיבשחמ לש הרקמבו הדובעב ,ןמזב רצקל
 רפסמ ףצר ותוא לע רוזחל יוצר ,ןורכיז םג
 רזוחש ףצר איה ,המגודל הכילה .םימעפ
 רזוחו לגר ירחא תכלוה לגר) ומצע לע
 | .(הלילח

 תא עובקל ךירצ וישכע ?וישכע המ
 ותרזעב ןוטרסל המיאתמה תוריהמה
 רשפא .דחוימה הרקבה חול לש הבידאה
 ,הכירעה עצמאב םג תוריהמה תא עובקל
 | .המגוד תצרה ידי לע

 םתא םיפצרה לכ ועבקנש רחאל
 אסיכ לע תוורתהל םינמזומ
 .ןוטרסב תופצל ,רוטמינא/קיפמ/יאמבה

 םא םירופיש הצקמ ול תושעל ,םתנכהש

 םא .בוש וב תופצל וא ןבומכ רומשל ,וצרת
 ...ךשמה ול תושעל רשפא חלצומ ןוטרסה
 לכ רחאלו ...ךשמה דועו ...ךשמה דועו
 םיגולמת םלשל םג ולכות ולש הנרקה
 .םכמצעל

 איה הרברב-הנא לש היצמינאה תנדס
 ימל םג תרשפאמה הלעפהל הלק הנכות
 ינוטרס רוציל ,לודג רייצ אל אוהש
 רשפאש קיפסמ ההובג המרב היצמינא
 םג םכל רוזעת הנכותה) םהב תואגתהל
 הנכותה .(הגאד לא - םינכומ םיטרסב
 ונבתכ םהילע םילכה לכ תא תקפסמ
 ידי לע תאז השועו הבתכה תליחתב
 םאתהב ,ןבומכ םיריוצמו םינבומ םינמיס
 .םיקסוע ונא םהבש םיריוצמה םיטרסל

 תבכרומ הגכותה לש הנגהה
 הכירכב אצמנה םירויצ ףצר תמלשהמ
 יאדכו ,הכרדהה תרבוח לש תימינפה

 העשכ ונל חקל המ םושמ) תאז ורכזתש |
 תרבוחב ןיוצמ אל רבדהו תאז ןיבהל |

 ./המצע הנכותב וא
 םיפיסומה םידחוימה םירבדה דחא

 סינכהל תורשפאה אוה הנכותל הברה
 תיתיב המלצמב ומלוצש ואדיו יטרס
 רושכימה תא םכתושרב שי םא)

 היצטיגידב םתוא ריבעהלו ,(םיאתמה
 רציכ םיפיט רפסמ תרבוחב םנשי)

 שי ,ןכ ומכ .בשחמה לא (תאז תושעל
 ידי לע תונומת תרבעהל תורשפא

 הנכותל תופרוצמ :דחוימ עגמ-טע
 עגמ-טעל דחוימב רויצ תואמגוד רפסמ
 ידי לע םוליצל תונומת רפסמ םגו
 רייצל םישקתמ םתא םא .המלצמה

 תינדי רייצל רשפא בשחמה ךותל תורישי
 לע בשחמה ךותל םירויצה תא ריבעהלו

 היצמינא טרס םעפ םתיאר

 לעבל הרושב םג ונתיא =

 גל ועיגה רבכש ,םינשיה
  םינכומ אל םירוהש

 ו
| ". 0( 
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 ₪ % .ץמ יזיד :תאמ

 א 5ץ קחשמה השוע דסאו6אד

= 
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 קת ו-3 לע ,תילוק-לע
 .ואדיוה ו ימוליצב העיפומה ךאמ לש
 י 4 ת14-ה ./,10%1047-ה תוברק
 קחשמה ,הסיט רוטלומיס לכ ומכ ,ןבומכ
 ,יפולט ןוימד שרוד דסאו6גד אוז צץ
 לש םיפיה םידליהו םילגרה ילייח לכ זא

 יי ו
 .וישכע רבכ

 טילשה .ןילמרקב םש םהל םידעור םה
 השפוחל תאצל טילחה היסור לש השקונה
 ,םיגימ לש תוסייט יתש םע ...וקיסקמב
 מ ו יי ל =
 ,9780%אדזטאו 19 םיארקנה םידיחפמ
 קופד" אוה !דוע המ עדוי ימו ימיכ קשנ
 חווטב תואצמנ ב"הרא ירע בורו "לכשב
 הנגהה תסייטמ קלחכ .ולש הפיקתה
 ור בל ל מ יו כ מ יב

 ו ו יו
 .שדחה

 | מו
 וי למ שירו וירש גב
 | ,טוונה התא .הזה קחשמב סייטה
 | איה תוליעפה לכש רבד לש ושוריפו
 | תטלשנה הסיט לבא .ירוחאה בשומהמ
 | המודה היווח איה בשחמה ידי לע
 1 ל יג מ

 וב ו
 | רצוע יריווא ברק הדש רוציל ידכ
 ידי לע המישמל סוטל ךילע .המישנ
 | לע הרימש ,טווינ תודוקנ תאיצמ

 | ו ו
 | .ביואה יסוטמ תא "מ

 ו ו
 וגו"

 |[ קחשמה ,םיינורטקלא םירותפכ
 | המואמ השוע וניא סאו( 1 11.9

₪ 

 = שי 1 ) | ךסמ בהבהי קחשמב תוליעפה לש

 ו יושי ג גו> לע ץוחלל תו וש | ינממס השישמ דחא לע ץוחלל
-. 

 | 8 חווטב הרטמ לע עניה
 רי

 ה 1% ַ - ?פ לש תניוצמ הימדה
 נא ,אל ד גל סא טרסב
 1 תוקישנה לע

 [| תוציחל לש ןיינע אלא הניא תינר

 - -- עי מע תונשל ירכב

 | תי ל ו

 .וזה תקיודמ רפוסה הטילשה םע
 דואמ תממחתמ הטילשה תוליעפ

 אתמ טבמה .םיערה םע שגפנ התא רשאכ
 .ביואה סוטמ ירוחאמ ךתוא ביצמ סייט
 םיעונמה לע ןמסה תא םישל ךילע וישכע
 ריווא-ריווא ליט וילע תוריל ידכב ולש

 תויארפב זז אוה .עונמ םוח לע תייבתמה

 זאו ...תוינש המכ קר ךל שי .ךסמה לע
 רו יל רו מ

 קמחתהל הסנמ ךסייטש ןמזב
 דיחפמה םוזמזל בישקמ התא ,הפידרהמ
 .ךילע ביואה יליט תליענ לש הז - םלוכמ
 לע ץוחלל היינש רירבש ךל שי וישכע
 ראדארה תא לבלבמה רמוח לש הקירז
 ירש יב וי
 קר םה ,םיתמ םניא םיבוטה הרבחה ,דחפת
 .םיטלפנ

 ךא ,הביהלמ יכה תעמשנ אל תוליעפה
 ,המוצעה הקיפרגה תא םיפיסומ רשאכ
 הרוצב ץיפקי דסאו671 אןן,םצ
 רבעמ .ריוואה תוברק יבהוא תא תיניצר

 ינקחשל רתויב בוט קחשמ והז - ךכל

 !850/ 6 לע אלמ ךרואב אוהו ,תמא

 הגצה אוה תוסיטה לש עקרה

 ידי לע רצוימ אוה .ןיע תביהרמ |

 הרבחה ,0פטעאואוגא הזאת ד |

 :ל .םייתימאה 014-ה תא השועש |

 תויביסה תונומתה וליפא ךל ועירפי

 תיקנעה ה - הגס לש תויסופיטה

 1 תיארש ןוליס יסוטמ טרס לכ ומכ הקלח |
 .םיילוק- לע שממ םה תולוקה

 ₪ ןוליסה יעונמ לש תוגאשה |

 ו וו
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 ילוא :ונל עיצמ םי-תבמ דדלא רחש

 ,םיקחשמ תונכות אשונב ףד זיוו לכב ובתכת
 הארתש תינכות וא תונכות תביתכל םיפיט
 ינא .תמיוסמ הדוקפב שמתשהל דציכ ונל
 תא ()8/516-ב ןיבהל חילצמ אל לשמל
 ,תירבעב םירפסב יתארק .41%1  הדוקפה
 יתינבו 0224516 לש 1181, הדוקפב
 אל ןיידעו 1161, הדוקפב יתיארש המגוד
 .ךסמה לע הדוקפה תא םקמל ךיא יתנבה

 תפשב ?41א1 הדוקפה לש הדיקפת

 יבנג לע םיוסמ חטש אלמל וניה 816
 .עקר לש תמיוסמ המגודב וא עבצב ךסמה
 :האבה המגודה תא האר

 :םירבסה
 בצמל ךסמה תרבעה - 666% 2
 יפרג 6

 רויצ - (:1.8:(18 (106, 100), 1
 לוגיע

 ז[.זא (138, 35) - (288, 165) ₪
 לוגיעה לע וקלחב ףפוח ןכלמ רויצ -

 תעיבצ - //41א1 (160, 100), 1
 קוריב ףתושמה קלחה

 ץרפתמ התא ,רחש ךתעצהל רשקבו
 תונויליגב הארתו הכח - החותפ תלדל
 .םיאבה

 ונל חלוש ןורשה תמרמ ןבס ריאמ
 םיפיט ןתונה וק 'זארימל שי םאה :הלאש
 ?ורפסמ והמ ןכ םאו

 אוה ןופלטה רפסמ .ריאמ ,שי םג שי
 יקחשמל תנתינ הרזעהו 4
 .סמייג גַאבו 'זארימ

 הבמי שי םיבכמ בושייהמ לאכימ דעלגל
 תויושעש המכ ונמסרפ ןכותמ רשא תולאש

 הצור דואמ ינא .םירחאה תא םג ןיינעל

 ילש בשחמל םיאתמש קחשמ תונקל
 411 חישק ןנוכ ,רטסאלב דנואס ,80286)
 36 ןויליגב .הזיא עדוי אל ינאו (5/(: גצו
 םא עיצהלו רוחבל לוכי אל התאש תבתכ
 לש תוניינעתהה גוס תא עדוי אל התא
 ,םירוטלומיס דואמ בהוא ינא ןכבו ,הנוקה
 .הבישח יקחשמו היגטרטסא ,תואקתפרה
 - האלה ?"דייקרא" קחשמ והמ הזמצוח
 לבא ןיוצמ דבוע אוהו (\15) קיטסיו'ג יתינק
 6 41.18 4110 רותפכ שי .ןוויכהמ אצוי
 אצוי תאז לכב אוה לבא ותוא ןזאמש
 ילע המ ,רותפכב יתעגנש ילב ןוויכהמ
 קו'רב. הז. -המ | ?תושעל
 הז המו .ץ אדזדזסא דאעז.ט"

 רזייסיטניס יל שי ?"80207 0"
 םאה ,א101[1 גותימ םע 5₪ םגו א0ז.\אע

 ןכ םאו ?882-ל רזייסיטניסה תא רבחל ןתינ
 .ךיא

 ידכ ,לאכימ הרצקב [...הכורא הבושת]
 םע ץעייתה :םירחאל םג םוקמ היהיש
 חקית קר .קחשמה תריחבל רשקב םירבח
 ךלש הישקה ןנוכהש ןוויכש ןובשחב
 לא ,םויה םיבר םיקחשמ רובע "ןטק"
 היעב .בר םוקמ םישרודה םיקחשמ שוכרת
 בשחנה 1-ה דבעמ ללגב תמייק תפסונ
 קודב ןכלו םישדח םיקחשמ רובע "יטיא"
 דבעמ תבייחמה הלבגמ ןיא הזיראה לע םא
 .הלעמו 6

 תונוכמ ושוריפ (\ 86 \ 0₪) "דייקרא"
 םיקחשמ םניה דייקרא יקחשמ .קחשמ
 א ושע רשא הנוכמ תסרג לע םיססובמה
 ,ע6-ה בשחמ רובע הבסה

 תורשפא תמייק םיבר םיקיטסיו'גב
 ןנשי ,קדוצ התאו 6:3!וטזגווסת - לויכ
 םנשי .םיקיטסיו'גב זוכרימ תויעב םיתעל
 תרואמ וא ללחה ףולא ןוגכ םיקחשמ
 סופיא תנכות ןהב תמייקש ,דועו ןוקרדה
 תא זיזהל ךממ תשקבמה תדחוימ
 תעדוי הנכותה ךכו תוניפל קיטסיו'גה
 ןוויכ תעכ הרתפנ היעבה .זכרמה ןכיה
 ונשי םישדחה םיקיטסיו'גה תיברמבש
 ...םיבצע אלל יטמוטוא לויכ

 תמייק 05-ב .קגזוטסמ-ה תלבט
 םא הב שמתשת לא .:01%%א םשב תינכות
 תקולחל תשמשמ תינכותה !יקב ךניא
 םהב םיפסונ םיננוכ ןיעמל חישקה ןנוכה
 תופסונ הלעפה תוכרעמ ןיקתהל לוכי התא
 .05/2 וא \שותח4סשפ \%ד ,שםוא ןוגכ

 ןנוכב עטק ותוא וניה 300% 5601ו0ז-ה

 ערימה אצמנ וב (םינוטילקת וא חישק)
 םושיר תלבטו הלעפהה תכרעמ תודוא
 .תכרעמ תא קר שמשמ אוה .םיצבקה
 לכ ,ליגר שמתשמכ ,ךל ןיאו הלעפהה
 לוק סיטרכ רבחל ידכ ,ףוסבל .וילא השיג
 רשאו אזו ארקנה דחוימ רוביחל םיקוקז
 - לוקה סיטרכב - םידדצה ינשב תויהל ךירצ
 - ראשנש המ לכ .(רזייסיטניסב וא) ןגרואבו
 - ה דחוימ רוביח לבכ שוכרל אוה
 . 0 5 7 .ךרד לע התאו הקינורטקלא

 ש ן 0 תירקמ ןהכ זרא
 ו ןותיעה תא םינוק 1 אל ירבחו



-- "> 
 בג יונמה ריחמ .יריקי זרא -

 נפמ ,וב םילולכה םינותיעה ו לכ ךס

 לכ התיבה עינמה ותשע ו
 םג אלא ,ראודה תביתל רשויה = שדוח

 תובטהו המשרהה םע דיימ %- תונתמ

 לכ ךרואל יונמה ס י לע תוגשומה

 לע תוחנה) אזל וע מב תורבחה תפוקת

 .וכו קסע יתבב םיעצבמ ,הרמוחו הנכות

 ינא ?"הביתהמ ותוא ובנגי ילוא*

 תונויליג לע יתעמשו ותמקה םּוימ ןותיעב

 לבא ,ךרדב ודבאש וא ,ןמזב ועיגה אלש

 ,דחופמ ןיידע התא םא ,הזמצוחו ??ובנננ

 הדובעה םוקמל ןותיעה תא חולשל רשפא

 רתוי ןגומ ראודה םש ךירוהמ דחא לש

 .(חינהל ריבס)

 ,ק0וצ6-70? בשחמ תונקל ןתינ ןכיה

 םאהו יל םיאתת 6 לש הידמיטלומ םאה

 ?וילע ודבעי שוטניקמו 6 יקחשמ

 וא 6 תנכות לכש אוה דמחנה ןויערה
 ססובמה בשחמ יבג לע תלעופ שוטניקמ
 תביתכ םויל ןוכנ .קסואטז-26  דבעמ לע
 שוכרל ןתינש ידיחיה בשחמה ,ולא תורוש
 וייה הז. דבע מ םע ,ץראב

 | םיקחשמו 9
 לכל יתשגדהו יתרזח תובר םימעפ | =

 וכישמהו 205 6-מ וקחרתה :םינקחשה
 המרג 6 הסרג .5 הסרגב שמתשהל |

 | תולקת לש תורבסומ יתלב תועפותל
 היהש תורמל םיקחשמ תניעט ןמזב
 תונוש תורצ דועו יונפ ןורכיז קיפסמ

 .תונושמו

 | השעמל) תיוושכעה 6.2 הסרגב
 תועירפמה תויעבה ורתפנ ,(1

 | ןתינ ןכלו ןורכיז יללוז םיקחשמל

 \ .ונהתו וסנ .היעב לכ אלל הב שמתשהל |
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 תורבח ויהי בורקב .קסואסז 186וחזס80-ה

 ק6 יבשחמ תוינרצי ןכותבו תורחא
 ליכמ ,ףסונב .דבעמה לע וססבתיש
 לעפתש שוטניקמ לש לוק תכרע בשחמה
 םא .שוטניקמ לש תונכות ןעטת םא
 ןועטל ךילע ,26 .תונכות ליעפהל ךנוצרב
 תינכותה תא ןועטלו 08 הלעפה תכרעמ
 לוק סיטרכ ןיקתהל ץלאית .תשקובמה
 תא עומשל ידכ רטסאלב דנואס ןוגכ
 לכוי ,בגא 62-80א[ .ק6-ה תונכות
 לכה ךסב והזש ןוויכ םיבצמה ינשב לועפל
 ןנוכה וא .םינוטילקתה ןנוכ ומכ ןנוכ
 יתשב :רבודמ ,ינורקע ןפואב .חישקה
 דבעמ לע תוססובמה תודרפנ תוכרעמ
 .ףתושמ

 וליא :לאוש לאומש תעבגמ טור השמ
 | המ ,הרויה קראפ קחשמל תומייק תואסרג
 ְי ?קחשל יאדכ וזיאבו ןהיניב םילדבהה

 הגס ,ע6 תסרג תמייק הרויה קראפל
 ןבומכ .300-ו ודנטנינ רפוס ,ביירד הגמ
 לש הניה עגרכ רתויב הבוטה הסרגהש
 תואסרגה ראש םג ךא ,320-ה תכרעמ
 .תוביבח

 יתש לאוש אתא תירקמ ןיול יאור
 יל הלעי המכ ,286 דבעמ יל שי :תולאש
 . םיקיתעמ ךיאו 486 דבעמל ופילחהל
 | ?6- ןנוכל סוחד ןוטילקתמ

 .דבעמה תא קר ףילחהל תורשפא ןיא
 ותוא - ישארה םאה חול תא ףילחהל ןתינ
 - זראמ תיעקרקב רבוחמה ינורטקלא חול

 | 2 איה היעבה .486 דבעמ לעב חולל בשחמה
 %\ 0 םא ךא ,שדח בשחמ ךל היהי םנמא ךכש

 . ! - תא תשכרש זאמ) ןשי חישק ןנוכ ךתושרב

 <  רבד לש ופוסבו יטיא אוהש ירה (1-ה
  .לושמ רבדה .בשחמה תלועפ תא טאי

 ₪5 . לע הציחל ידכ ךות טרופס ינפואב העיסנל

 רע :486 םא תול תשכר םא ןכל ...םירוצעמה
 = .עדימל קר ,בגא .שדח חישק ןנוכ םג שוכר

 < הלוע 217א1 לש שדח חישק ןנוכ :יללכ

 5 וטילקתה לע הלאשל רשאב .ח"ש 1000-כ
 א - .רבודמ הנכות וזיאב טרפל ךילע סוחדה

 א וב סקפ חלש רלדנק ףסא
 0 קנומ 0 2 .תובושתה תחאב תועט ןקתל

 = אל ' ליעפהל ןתינ םאה לאשש

 < שאו ה םנמאש רמוא ףסא .5

 | 7 כר ועמ דוע .תומייק ךא רידא םיבשחמ

 ו" < .08/2-ו (!חוא ןוגכ הלעפה

 0 ב 0% התא ,ףסא ןכבו
 'ע בוי בדמ ונאש ןוויכ .ןיינעל

 ?עו'ב ל .םיקחשמ תויעב
 ה יא הקמ 9 ש חינהל שי ,תורחא

 - < 0 1 ( ה + שקו ג םע םילעופ

 0 ו ₪ /
 / 9 וש

% 4 / . 
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 יא י יי יי

 ץכ יזייד :תאמ

 ה'גנינה יבצ תא בהוא התא םא

 ומכ ברק יקחשמ לע ףרוטמ התאו

 הנהת יאדווב - "2 בוחרה םחול*

 ה'גנינה יבצ תיבמ שדחה קחשמהמ

 :(ןייצל םיחרכומ ,לודג תיב)

 התא .דסטאא ג\אזםאד ד

 יבצ לש םהילענל סנכיהל לובי

 וא (ואלו לאפר ,ןוד ,קיימ) ה'גנינה

 םהיבירימ דחא לש תומד תחקל

 ,הקסא ,רוו ,רדרש)

 טונ גניוו ,םוד םורח

 םחליהלו (ןוגמראו

 ךבילש המ רובע

 םיבצה .וב ץפח

 רתויו רתוי םיארנ

 תוירלה "מכ

 תוירוקמה סקימוקה

 18405 תיבמ

 יפכ אלו 5

 טרסב ועיפוה םהש

 ריוצמה טרסב וא

 הקיפרגה .םהלש

 .הרידא
 ןיאש איה תמאה

 שדח רבד םוש ןאכ
 ןמ ץוח ינשדחו
 והזש הדבועה
 תובוקה קחשמ
 שמתשמה ןושארה
 תויוכז םע תויומדב
 הטילשה .רצויה
 יד ןאכ תוליעפהו
 יקחשמל תומוד
 םיעיפומש תוברקה
 ,ןורחאה ןמזב קושב
 הש ק את *אילו
 וב קחשל ליחתהל
 ילבו תוארוה אלל
 .תורתוימ תויהש

 תאז לכב שי

 .וברוט

 ויו ו ו

 :םילדבה המכ
 תוטיעבו םיפורגא ינש קר שי \(1

 ומכ) תוטיעבו םיפורגא השולש םוקמב

 .(2 בוחרה םחולב
 קחשמב ,בוחרה םחולמ לידבהל 2

 תועונת תושעל תורשפא ןיא הזה

 .ריוואב אצמנ התא רשאכ
 11 דגנכ ,תויוריהמ יתש קר שי

 בוחרה םחולב תואצמנה תויוריהמ

 תורשפא ןאכ ןיא 4
 .ךבירי תא עוצפל

 תופקתהה ,ינש דצמ
 שממ קחשמב תודחוימה
 ,לשמל ולטנוד ;תויעזג

 הרויו ןוקרד חור ןימזמ
 ןימזמ הסקא ,ינוקרד לג
 ודנרוט לש חור בשמ

 םימ לג ןימזמ ןוגמראו
 תוכמ המכ םג שי .קנע

 תולעופה תוירזכא דואמ

 .הארתו הכח .בר קחרממ
 איה הקיסומה

 תיסופיט בשחמ תקיסומ

 ךא - דחוימ רבד םוש -

 הזו ,הדירטמ אל םג איה

 םיטקפאה .בושחש המ

 ,םינוכנ ,םיפי םיילוקה
 תולוק ומכ םיעמשנו

 .המיחלה
 הריהמ הטילשה

 ,תוזירזב ביגמ קחשמהו

 דימת תויומדהש ךכ

 התאש המ תא ועצבי

 .םהמ הצור
 ןומה ללכב ךל היהי

 -ב קחשל ףיכ
 ךסטתאגהאפאז

5 
 ןומה םע קחשמ והז ,

 !רגתא
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 סלדיא דוד :תאמ

 עיבג יקחשמ לש םתוברקתה םע

 בשחוממה לגרודכה ,לגרודכב 94 םלועה
 יקחשמ לגב וקלח תא ףוס ףוס לבקמ
 470% תורבחה .ךשמתמה בשחמה
 ידכב וידחי ורבח ₪05 5071 \א=-ו
 םיבוטה לגרודכה יקחשממ דחא תא רוציל
 .ודנטנינ רפוסה רישכמל גישהל ןתינש

 יבהואל ןדע ןג אוה הזה קחשמה
 וניכהש ךיניעב ןח אצומ אל :תויורשפאה
 ,רדסב ?תונכומ לגרודכ תוצובק 64 שארמ
 ידכב 5008 ₪₪[708-ב שמתשה
 םינקחשה תומש ,הצובקה םש תא תונשל
 שמתשהל לכות ,הז לכל רבעמ .םתלופיו
 רשפאמ רשא ,אַוז םעצושאפא-ב
 .רעישהו רועה ,םידמה יעבצב םייוניש

 ךרוא תא תוללוכ תורחאה תויורשפאה |
 יטמוטואה רעושה תורשפא ,קחשמה
 םינשיהו םישדחה םיקוחה ןיב הריחבהו
 | | < = 1 לש

 לש תורחת-קחשמב קחשל ךל אב אל
 ,עיבג רפוס םג ללוכ קחשמה ?דחא ןקחש

 וליפאו תימלוע הגיל ,ימלוע טואא קונ =
 תויורחתה בורש ןמזב .רוגס הנכמב לגרוח> =
 הָסנמ רשא תחא הצובק לע תוססונמ |

 הנקמ תימלועה הילה ,םלוכ לע תולעל =
 תוצובק 6 0 תורשפא ָךל

- 
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 יומו וה מ ומ ו ו א ל

 ריר הק ו ו 8 ₪725

 ₪ ףחפההה !ששאש
 ההההההההההההההאהאהההאאש |

 וה ובו ווא וצו" וווא

 םירדגומ םה לבא םינטק םינקחשה

 ,הקלח היצמינאה .דואמ םיינועבצו בטיה

 יכסמ ןאכ שיו הלועמ הדש תזוזת םע

 חול לש תויצמינאו םידמחנ תויורשפא

 הקיסומה תעמשנ םהב קר רשא ,תואצות

 לש רידא שערמ ץוח ,השעמל .קחשמבש

 . יתולוק ידמ רתויל םוקמ ןאכ ןיא להקה

 ינבמ" הנומש םיעיפומ קחשמב

 .קחשמ תויגטרטסא ששו םינוש "הצובק

 < ;.תיפקתה-תפרוטמו הריהז ,תיתנגה ומכ

 לע טילחהל םילוכי תוצובקה ינמאמ

 .דוע הצובקה לש היגטרטסאהו הנבמה

ע לכב םתוא תונשלו ,קחשמה לחה םרטב
 ת

 גיצת א שקמ לע הציחל .וכלהמב וצריש

 . לש םייחכונה היגטרטסאהו הנבמה תא

י ירותפכ ;תואצותה חול לע הצובקה
 < הנימ

 6. -\ -\ -\ -\ ו

 . וה ןונגנמל םיביגמו ,ידמ

 תא השוע הז .תמלשומו הקירבמ

 םלוכש המ לכ תא

 טרכו תוריבע

 ל.

 8 יא ית ינע

 ןיב ףדפדל ךל ורשפאי הלאמשו

 ,םיאור םתא .ךינפל תודמועה תויורשפאה

 .דואמ יטרקומדו טושפ קחשמ אוה לגרודכ

 0 .דימת םייק הריחבה שפוח

 < 7  םילגרתמש דע תוקד המכ ךירצ

 . < .הלק הטילשה .הזה קחשמה לש תוריהמל

 0 לכ לע תידיימ םיביגמ ךינקחשו דומילל

 = ןמאמה תויורשפאש ןמזב .תיחנתש הדוקפ

 | - ,ותולועמ שממ םינקחשה לע הטילשהו

 | ?מלוע לגרודכ" קחשמה לש תויקחשמה

 < | < םינקחשה - דחוימב תיטסילאיר הניא "4

 - = יתררחסמ תוריהמב שרגמה יבג לע םיענ
*- 

 .ךכ לבא ,םישגרמו םיריהמל םיקחשמה

 90- רמכ םיאשונמ ןיטולחל םימלעתמ

 < וכותב ללוכ קחשמה .תועיצפו תופייעתה

 לש תוטיעב ,ןרק תוטיעב א רו תקינה ישנו



 ןורשה תמרמ רומיל ןר

 דדי 8

 ךכ .8-ו 4 ,הטמל ץחל - החיתפה ךסמב א

 !םייח תפסות לבקת

 2 תואקתפרהה יא
 תא לבקת ךכו 0894 :דוקה תא סנכה *

 !סונוב לכמ םומיסקמה

 טסממז .ם תשטטז = 2

 ץח :(ןימיל לאמשמ) דוקה תא סנכה א

 םיכסמה לכ - -ו הנימי ץח ,5 ,הנימי

 .ךינפב וחתפי

 ן.שא

 ,תיחפ :(לאמשל ןימימ) ןורחא ךסמ =*
 .קובקב ,לגלג ,תיח:

 אוסתד גז. אסאומהד

 הרוחא םע ליפהל רשפא יא ורוג תא =*
 לש השילג תטיעב םע וא ,4-ו

 .ורוז-באס

 םהרבא ןרוא

 המידק ,הרוחא :האפקה - 508-7180 * 
 .4-ו

 .המידק ,הטמל :תומלעיה - תגצסמא =*

 תחא םעפו הרוחא םימעפ 3 :ודפרוט
 .המידק
 ,הרוחא :לצלצ תחילש - 50010א

 .3-ו הרוחא

 תו יה - ן

 םילשורימ יקסנימק םות

 םיימעפ :תפפועמ הטיעב - 110 אסאש =*
 .הבוגל הטיעבו המידק
 .הובג ףורגאו המידק םיימעפ - שא רודכ
 הרוחא םיימעפ :לצלצ - 800 אץזס0א
 .ןטק ףורגאו

 ,הרוחא ,הרוחא :הפועת - אג צמא *

* *+ 

 .המידק

 ןורשה תמרמ רומיל ןר
 9 . א גו זס ו "כ - =
 ו רה ירו יי ואריה 9%

 םירמוג םא ,טידרק דועב תוכזל רשפא *
 ותואל םיעיגמ םלוכבו םיצורימ השולש
 .םוקמה

 רשפא - \ \א[ו.1.ג 1.גאאמ 2 ךסמב *
 ,ןושארה בוביסה ףוסב םויסה וקל עיגהל
 תוסנלו םימה ךותל הלאמש תונפל זאו

 ל"
 עיגישכ .רשפאש קוחר יכה ץופקל

 ץחל - םימהמ ךתוא איצוהל וטיקאלה

 וטיקאלה לש ךרדב םא ,זאו הלאמש

 בושחי אוה - קחשמה םויס וק היהי

 !ףסונ בוביס תישעש

 (ך ש א 50)

 8 ד תפס 5ד תו6 תדפא

 ןז

 ךסמה לע ועיפוי קחשמה תליחתב א

 ןמזב ."דטאמס" הלמה ץורתו םיבכוכ

 ,1, ,הלעמל ,8 ,הטמל לע ץוחלל שי ,הז
 10 תוריהמב קחשל רשפא זאו - ם-ו צ

 !!64 םוקמב) םיבכוכ

 דד ₪ א
 שי - םיכשמהו תוליספ דועב תוכזל ידכ *

 ךסמ תעפוה ינפל ,הטמלו ₪ ,4 ץוחלל
 .החיתפה

 דומעה לעמ םיבכוכ שיש םעפ לכב

 םא - (םילספנשכ) ונממ םיליחתמש

 ךתוא ריבעמ הז - םיבכוכב םיעגונ
 .סונוב ךסמל

 ןתיא ינבא בשוממ ןגנילרמ ןתנוי

 אתסצ גז, תאמו =

 ץוחלל ךירצ ,םילבחל והשימ ץירהל ידכ
 ./\ םע םייסלו 4+8 קבאמב
 .קבאמ ידכ ךות +8 - בג תריבש
 .קבאמ ידכ ךות +8 - ביריה תקירז
 8+6 וא 8+ םיצחולשכ :בל ומיש
 .םעפל םעפמ תונתשמ תוכמה - קבאמב

 תושעל לוכי התא ,ךילא ץר והשימשכ
 (3ּג הכיפה (6) תיריווא הטיעב :ךכ
 .(8+6) לופי ביריהש ידכ די םישלו

 :ךכ תושעל לוכי התא ,בכוש ביריהשכ *
 דיל םידמועשכ ₪) ןטבה לע הציפק
 6) שארה לע הציפק ,(ביריה לש ןטבה
 ,(ביריה לש שארה דיל םידמועשכ
 .(ןטבה דיל 6) הכירד וא (8+() הקיחד

 קירב וא ןמטיה טרבב קחשמ התא םא =

 ביריהשכ :ךכ תושעל לוכי התא ,לטרמ
 ץוחללו ולש םיילגרל ברקתהל ,בכוש
 םוקיע) הבלצה השעי הזו \+₪ לע
 .(םיילגר

 - ךלומ ביריהשכ +3 השוע התא םא *
 .ותוא טורשי הז

 דומצ התאשכ +8 השוע התא םא =*
 .ותוא רעני הז - ביריל

*  % % % > 

 צש%<%  %  *

 3ּ>ס -

 .4+6 - אסיכה תא תחקל ידכ
 .4 - םילבחל ץורל ידכ

 4+3 לע ץוחלל לוכי התא ,ץר התאשכ

 .תיריווא הטיעב עצבי הזו -
 לע ץופקלו םילבחה לע תולעל רשפא
 .ביריה
 םדוק בייח התא - והשמ קוחדל ידכ
 .קוחדל זא קרו חוכה תא ול רומגל

 ףושיכ ירפפ -
 ןחט יתיא

* 

 ,210 עטקב הנגה ףושיכ ליטת לא
 .הינבגע קר אוה עילקה
 שיבכעה תא איצות לא םלועל
 .ךלימרתמ תנצנצבש
 לא קעצ ,אלכב אצמנ התא םא
 ךופהיש הילשא ףושיכ לטה ,שאר-ודה
 .שאר-ודב םחליהו הארנ יתלבל ךתוא
 .אלכהמ חורבל לכות ךכ
 םרגב הלעו תונומתב ןנובתה ,169 עטקב
 תופילחב ןנובתת לא .ינמיה תוגרדמה
 .ןוירשה

 יבבל ףסא
*. 

*> %  %> 

 ."תלקועמ ברח" :אוה תלדל דוקה

 ."לוחה ףוע" אוה ךמולחב עיפומה ףועה
 אוה ,ךשוממ ןמזל שאה רודכ תא קזחה
 .תויח חוכ 3 ךל אלמי
 אוה ,אל םא ,הרעמה רמושב םחליה
 !םש ךתוא אלכיו ךתוא סינכי
 לככ ךברח םע םחליה :בושח יכה
 תא התיא קסרל הסנת לא קר !ךתלוכי
 !הפשכמה לש רודכה



 הבתכה :רבחמה תרעה

 יקחשמ ינקחשל תדעוימ וזה

 .דחוימב מ"דומ ינקחשלו ,ללכב םידיקפת
 תא םיקחשמ םתא ךיא םעפ םתבשח

 ןווכתמ אל רבכ ינא ?םיקחשמ םתאש המ

 :ןונגסב ם"השה דצמ םיגילפמ םירואיתל
 ובש ,דואמ דואמ ךושח רדחל םיסנכנ םתא

 ,'וכו דואמ דואמ קורי בחש הברה הברה

 שי וב ואדיו קחשמ ןונגסב הקתפרה לע וא

 ברק אלל תולקתיה ,תולקתיה ,תולקתיה
 םירבדה לכה ירחא - לודג טוב םויסלו

 רשפאש דמחנ דימת) ם"השל םיכייש ולאה
 לע רקיעב רבדמ: ינא .(והשימ םישאהל
 םע תומדה תא גישהל הלדנ יתלבה רציה
 תלוכ* ,םימוסק םיצפח ,םיסולפ הברה יכה

 סונימודב םייחה לכל יונמ ,תימינפ םימסק
 .וכו הציפ

 תואקתפרהמ תחאב :המגוד םפכל ןתא

 םחול יתקחיש ילש תונושארה מ"דומה
 יתדמל ותואש תוחכשנ תוכלממ םלועבו
 ןמזה לכבו ,(הבר תוריסמב או?

 דחא לש תומדה המל יתנבה אל (תפתיעש
 ,ןיע ףועפעב תוצלפמ תגרוה ילש ו
 ףולשל ידכ עיזהלו ץמאתהל .ךירצ ינאי
 תניחבמ - ןופנ אל יתוא וניבת לא .ברח
 המ לבא ,רבדה ותוא טעמכ ונייה תונוכת
 תא יהשלכ המוסק ךרדב גישה אוה ?הרוק
 םשמ ול איצוה ,םחולל םלשומה ךירדמה
 ,מ1ג60 אוחקוחע .תילגנאב ארקנה %-
 ברחה םע הקיסומ תושעל .ךל רשפאמה
 2 סולפ לבקמ התאש ךכ.ידכ ךוח 0

 ילב - קטוע תושעל לגוסמ חתאו ,העיגפ
 הזש יִלב .- בוציממ ירפ עבגל רשק םיש
 .בוביסב ךלש הלועפהמ קלחכ בשח

 (לפא ףלא) ורדל הז תא ופיסות .ינחצר

 השדח העדוהל דעו הפמ תונורתי ול שיש

 לע קר ךשוח ליטהל לגוסמ :ןונגסב והשמ)

 ,ףחרל לגוסמ ,םסקל ןיסח ,תוזכרתה ידי

 תא םכילע איבי אוה ותוא ונבצעת םא

 הפ םכל שיש וניבתו ('וכו יאקורמה ו'זו'ז

 .ידמל תינתמיא תומד

 תונכסמה תויומדה תושוע המ לבא

 סנכה|-ל םלשה ךירדמה תא וגישה אלש

 תוכחל תוכירצ הארנכ ?(עזג/תומד לש גוס

 איביו תצק ןבצעתי ם"השהש דע טקשב

 וזה תומדה לע יקנע ןוילע יאטל ןוקרד

 .םולכ היה התשע ילש תומדהש המ דל

 ההובגש תּומד דגנ תושעל רשפא המ ירה

 ן"נקנ תלבקמ איה יכ) תוגרד שולשב ךממ

 איה ןתוא תוצלפמה לש העיגפה תויבוקמ

 ךתוא חולשל תולקב הלוכיו (תגרוה

 .חור רותב .דימתל .םיינוציחה םירושימל

 הבתכ ובתכ :ל"נה הרקמל ילש העצהה

 אה אה) הזה ןקחשה לע םידרוי םתא הבו

 תושעל םילוכי אל םתא םאו (!רמתיא אה

 לע םירסוא - האבה ךרדה תא וסנ ,הז תא

 הצור ןקחשה .םירפסהמ םימזגומ םיסונוב

 תלוכי ילב לבא ,השקבב - טיק תחקל

 היוללת רישלו הציפ תופאל ,ףועל

 חתפמה תלמ .ןמז ותואב תולוק השולשב

 םיסנמ םיטיקש רוכזל ךירצ .ןוזיא איה

 תויהל אלו ,גוס וא עוצקמ-תת ןימ ףקשל

 רתויב תובוטה תואמגודה .םיסונוב ינסחמ

 םלשה ךירדמב תואצמנ םינזואמ םיטיקל

 ותרֶטמ ,דועייה תא ךל םינתונ םש ,בנגל

 ול םינתונ אל ךא ,טיקה לעב לש הרבחב

 ןעמל .השדח העדוהל דעו הפמ םיסונוב

 ןתינה לודג יכה סונובהש בשוח ינא תמאה

 ףיס ברחב שמתשהל תלוכיה אוה םש

 ךאשנ הזש ךכ ,קזנ תודוקנ 6 קר הדירומה)

 טחול תומד לש העיגפ ילוגלג םע (ןזואמ

 תועצה קר ןה ראשה לכ .הגרד התואב

 השק תצק לבא ,םידיקפתה קחשמ ןפואל

 ם"הש םע קחשמ התא רשאכ ץרופ קחשל

 האר) ודנטנינ תואקתפרה ךל ןתונש

 תמייקתמ הקתפרהה בורו (הלעמל

 רשפא םהילא םיתב ןיא םש ,םיבחרמב

 םימישאמ בוש ונחנא הפש ןבומכ .ץורפל

 היינפ רתוי היהת וזש תורמל ,ם"השה תא

 .םיבנגל ורזיע :המשאה רשאמ

 לבא ,הבתכל רושק אל ירמגל הז ילוא

 לכש םימ"השל דיגהל םילמ המכ יל שי

 ,ךובמ ,ךובמ אוה תושעל םיעדוי םהש המ

 שי :םיבחרמ תואקתפרה םעפ ידימו ,ךובמ

 המכ םעפ םתבשח .הז דבלמ םירבד דוע

 ?ריעב חצר תקתפרה תויהל הלוכי תקתרמ

 וירושיכב קוסעל בנגה לכוי וב םוקמ

 המכ םתבשח ?החמשבו ףיכב םייעבטה

 היתואטמסב ףדרמ תויהל לוכי ןיינעמ

 לכשפ ,םייניבה ימיב ריע לש תולפאה

 ןכסמה בנגה ירחא קלוד ךלמה רמשמ

 לע םירבדמ שא ,ללכב ?רתכה םע חרובש

 ןחרב םכלש תויומדה יתמ - םיפדרמ

 ףדר אוה םאהו ?ןורחאה ןמזב והשממ

 יופש אל םעז לש רצק ץרפ רחאל) ?ןהירחא

 " .ותויפשל לט רזח ,םימ"השה עזג יפלכ

 .(.ךרועה
 - םינקחשו םימ"הש :הבתכה םוכיסל

 .ןזאל זא ,טיק םיצור םאו ,םמעשמל ךפוה

 " | .ותוא
 -ר

7 
 יי.

= %- 

 ל :
 , < םא ,לכה ירחא יכ ,םיסונוב תוחפש המכ

 = "<< טושפ קסעה ,התוא גורהל השקש תומד שי



 רפס תריקס

 גבס יבאו רעס-ןב | יג

 ןושארה אוה האובנה לייח

 לע ובתכנש דאירגלב ירפס תיישימחב

 דיוויד םסרופמה היזטנפה רפוס ידי

 ו-1

 דחא היה אוהו ,1982 תנשב םירפסה

 תויראלופופה לע ובכרש םינושארה

 התואב היזטנפה תורפס לש תשדוחמה

 ןוקרדה חמור ירפס םע דחי) הפוקתה

 .(158 לש תוחכשנה תוכלממהו

 וי יה

 ,סגנידא לש ומלועב רתויב תמסרופמה

 יפל .םילאה תומחלמו םלועה תריצי רופיס

 יל ג? יל ו ו ים וה

 ו יי 2 לבלב לג ב ו =

 הציבה תא דמח ,ערה לאה ,קארוט .המצוע

 וענכשל וחילצה אלשמ ,םילאה .התוא בנגו

 יי ו יב בג מורל
 .וישנאבו קארוטב המחלמל התומתה

 רוצעל ידכ הציבב שמתשהל הסינ קארוט

 תא לבקל הבריס וז ךא ,םילאה ראש תא
 םינש .ילאמשה ודיצ לכ תא הסמהו ותורמ
 תארדלב לש ותגהנהב הרובח ,ןכמ רחאל
 1 גז בם נז בי יב
 ור יה יב ג בב פו ב
 2 | מ בר ג גג ות" ני יב
 .אביר תיב תלשוש לע הרימשל םמויק

 רו ו ה יניר ה כ מ יב
 ב נע ? 7
 םיליגר ויה וייח .הווחה תיחבט ,לופ ותדוד
 ₪ במ ו רצ צר גבב
 ל ה ו ב מ יב
 ב ו ו "גב מ ג" = גג ג מ
 ןקזה םע דחי הווחה תא םיבזוע ותדודו
 ו ב כ רי ג ב וירוג
 1 ו מ מ יועץ -ן =
 קרב דחאה ,םינקתפרה ינש םג םיפרטצמ
 רש תב רו שי ב נו וע "ל ה
 בעי רוע = גש ב כ במ

 ירו רג נה = גב גת 2 ₪ וג"
 ו -ר -בות ול נה ובו" ג:
 ה ב ג בושת ג בי יב
 רפסמו ותדוד יכ ררבתמ ןויארגל
 ממ" "ה "א ' "ב ב ")כ "וכ פו יב

 ו דו רצ 1 -רה ג ו ב
 מ ו ג -ו )ו - כ כ ג שן

 "זכו הנ רפי ורב יב יי מ
 בשחש הממ ידמל הנוש םוקמ אוה וביבס
 .הליחתב

 תויומדל ,םישרמ רפוס אוה סגנידא
 דואמ לקו שממ לש קמוע שי ורופיסב
 םע רקיעב ,ןהמ תחא לכ םע תוהדזהל
 = | "ג ל מ יי ל ליב מ
 הקתפרהה תשוחתו ,חתמ לשו רומוה לש

 ו 0
 ג "מ ו "ב מע רו מ
 ידמ רתויל ףחסנ אלו ,ותוירוקמבו
 ד מ ו רע יל ג רמו
 םעפ לש הריווא ךל ןתונ רפסה .תיסאלק
 בי מ ו ג יש וש
 תונימא הנשיו .םירבדמ ונא המ לע ןיבמ
 1 ו מ יב מ ו ג ג בג
 .הקספה אלל ארוקה

] 

 ראשל אובמה רפס אוה האובנה לייח

 הלילע לש הלחתה ובורב אוהו הרדסה

 ודלימ ןויראג תא הוולתש תקתרמ

 אלש תוקיתע תואובנ תמשגהלו תורגבל

 יכ ןייצל םיצור ונא .רבד ןהילע עדי

 ג יקי *ןמ יי ירצו וול

 ג ג ו 1 ב ב

 וז הישימחב קר קפתסת אל ,הרדסה

 ימל .ויתוריצי ראשל םג הדי חלשתו

 ,גואדל המ ןיא ,תירבעל םוגרתהמ ששוחש

 אל שממו אלפנ ןפואב םגרות רפסה

 ב כ ו 7 ב-7

 .םירחא היזטנפ ירפס
 א לזו רה רתאתי רו ו ודא

 יו שה ץווגמ ₪ רוי קינג

 ו ג ב 2 - ו -ע ו:

 (₪ ו! ו מנ ג

 ץח רקיויסרה ירקראיה
 "אא "₪ יי("
 שמו.

 ב
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 ישב <
 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 רפסמ ינפל אצמוה הז רזומ עזג

 םלוע לש תכרעמ ןונכתמ קלחכ םינש

 אל םלועמ תכרעמה .םדא ינב אלל

 תומלועב ,ןכ עזגה לבא הקחוש

 לע ונרבעשכ שדחמ וב ונלקתנ .םירחא

 ןרע לש רדחב םינשיה םירסלקה

 ןיינעמ קיפסמ טלחהב אוהש ונטלחהו

 ,שדחמ וילע ונרבע זא ,םכליבשב

 ותוא ונאבהו ותוא ונצפישו ונרפיש

 :םכינפל

 ישנא לש עזג ,םירילניק םיארקנ םה
 ,תונבל-תורופא תוצונ הסוכמ םפוג ,רופיצ
 ומכו הרוחש המולפ הסוכמה םשאר דבלמ

 .ראווצהו ןגאה רוזא ,םהילגר ,םהיתופכ ןכ
 םיידיב ןה ,דבלב תועבצא עברא םהל שי
 םהל .שי םייתפש םוקמבו ,םיילגרב ןהו
 ףאה .טעמ קר טלובה ,םותכ ,ןטק רוקמ
 וב םוקמב שממ אצמנו ירמגל חוטש
 תחתמש רוזאה םע ןוילעה רוקמה ךחַאתמ
 ,הרוחא הכורא הטילב שי םשארלו םייניעל
 ידכ םגו םדאה חוממ לודג םחומש םושמ סג
 םהל שי .תימאנידוריא הרוצ םהל תונקהל
 תורבחתמו םהידימ תודרויה םייפנכ ןיעמ
 םתוא תושמשמ םייפנכה .םפוג יִדָיצל
 אירמהל ןתינ לבא ,ףועמל אל ךא הייאדל
 המדאה ינפל לעמ םירטמ רפסמל ןתיא
 תולוכי ןה שומישב ןניאשכ .ךרוצה תעשב
 םג ןייצל שי .ףוגה ידיצל תוחונב לפקתהל
 .העימש ירוח םהל שי םיינזוא םוקמב יכ

 - םדאל םימוד םהלש החפשמה ייח
 םהיתב תא םינוב םח .םיאצאצו הבקנ ,רכו
 םה וז הביסמו דחוימב םילודג םיצע לע
 םייפורט םירוזאב רקיעב םיאצמנ
 םיהובג םיצע אוצמל ןתינ םהב ,םילגנו'גו
 ולאה קנעה יצע ךותב םירפוח םה .םיבעו
 שולשמ הלעמל ילעב שממ לש םיתב

 ןנכות םהלש ירוקמה םלועב .תונוש תומוק

 רטמ 8 םרטוקש םיצע םיאצמנ וב לגנו'ג םג
 תורמל !רטמ האמל טעמכ עיגמ םהבוגו

 םידרוש םה םהלש םצמוצמה הייחמה רוזא

 .םילקאה יגוס בורב בטיה

 םהש אוה םירילניקה תא דחיימש המ

 יספה תויונמוא תא רמשש ידיחיה עזגה

 םחומו ,הז אשונב םיקסוע םלוכו תונושה

 ומכ .ךכל הביסה הארנה יפכ אוה לודגה

 םושל ןיא ,(חומה לדוג ללגב םג הארנכ) ןכ

 ומכ והשמ - םהלש ומכ ןורכיז םלועב עזג

 יתאירקו יתעימש ,ימוליצ ןורכיז םע םדא

 ההובג תוריהמב םיבשחמ םּה .םלשומ

 םיבגשנ ויהש םייטמתמ םיבושיח דואמ

 םסרופמ הרקמ ונשי .םדא תניבמ

 לש ויתוריש תא ורכש וב ,הירוטסיהב

 תוחיש לכ תא הפ לעב רוכזיש דחא רילניק
 לכויש ידכ ,םדא-תונידמ יתש ןיב םולשה
 רתויב םינטקה םיטרפה תא םהל ריכזהל
 םלועמ הזוחה .יפוסה הזוחה תביתכ תעב
 רחאל ותוא בתכ רילניקה לבא ,םתחנ אל
 יתש ונד בוש רשאכ ,הנש םישולש
 .דבלב ונורכיזמ ,םולשב תונידמה

 היתפלט הנשי םירילניקה לכל
 אצוי אלל טעמכ ,םלוכו דואמ תיסיסב
 תונוכתה תא חתפל םידמול ,ןפוד
 הב הטישל רשק ילב .םהלש תודחוימה
 עוצקמ ילעב ויהי םירילניקה ,קחשמ התא
 ויהי םה 408-ב .חומה תוחוכ לש
 םלשה ךירדמל קקדזת) 5
 ויהי םה א0ז.תא145818-ב ,(הז עוצקמל
 הנב טושפ 11580-בו אאא 58
 םג םהל ןת .םימלוה תוחוכ םע םתוא
 ינבמ רתוי םיבוט םתוא ושעיש םיסונוב
 דמוע התא םאו ,ולא תועוצקמב םדא
 ,ךמלועב רכומו ץופנ עזגל םתוא ךופהל
 םילודגה םיטסילאטנמה יכ חינהל ךרטצת
 .םירילניק ויהי הירוטסיהב

 םירילניקה לע םילבוקמה קשנה ילכ
 ןיא .םיקרזנה םילכהו תותשקה יגוס לכ םה

00--- 
 ,םינפ לא םינפ ברקב םחליהל היעב םהל

 וב רחא ילכב וא תינחב ושמתשי זא לבא

 ךכל הביסה .םיבצמה ינשל שמתשהל ןתינ
 ברקב - םהלש ברקה תקיטקטב הצוענ

 ,רכינ ןורתי רבוצ םביוא םא ,םינפ לא םינפ

 זאו םיאירממו םייפנכ םישרופ טושפ םה

 .םבירי לע םהלש קשנה ילכ-תא םיכילשמ

 םינפ.יבצממ םיענמנ םה ללכ ףרדב לבא

 ידכ ךות תשק יבורב םישמתשמו םינפ לא

 .םהלש םיבורמה יספה תוחוכבו הייאד

 .םיבוט םימחול ךניח אל םלועמ עזגה
 תורמל) הנש 200-כ םייח םירילניקה

 350 יחש רילניק לש דחא םסרופמ הרקמ

 1.7. דע רטמ 1.5 אוה אצוממה םהבוג ,(הנש

 לק םלקשמ ,(לגר 5.6 דע לגר 5 רמולכ)

 60 דבלב וליק 50 דע וליק 30 - דואמ

 יכ תוארל ןתינ ךכו ,(דנואפ 100 דע דנואפ

 איה תרבודמה םתפש .ידמל ןטק עזג םה

 אילפהל המוד םתפש :םלועה יאלפמ דחא

 םע םה ללכב) תרדהנ םירופיצ תרישל

 םיצויצו תוקירשמ היונבו ,(ידמל ילקיסומ

 רוזאב ךלהמה םדא .םירופיצ לש ומכ שממ

 תעדל אל לולע םירילניק טבש לש הייחמ

 סלכואמה רוזאב אוה יכ בושחלו ללכ תאז

 תא דומלל הסנמה עזג לכ .תובר םירופיצב

 .לשכיי - רוקמ ול ןיאו םתפש
 לוכי התא םידיקפת קחשמל הצעכ

 וא ,רילניק קחשמ התאשכ םיזורחב רבדל

 גיצמ התאשכ םיזורחב רבדל 0:א1| התא םא

 שורדי רבדהש ןכתיי .םינקחשל םהמ דחא

 רבד שי םא) הזירח רשוכו רותלא טעמ

 אל םה ,הז תא בוזע ךל השק הז םא .(הזכ
 .השגרהל קר הז ,םיזורחב םירבדמ שממ

 םיאקיסומ םה םירילניקה ךכ וא ךכ

 ילכ לש בר רפסמ ואיצמה םהו םילועמ
 םה יכ ןייצל בושח ,םירזומ השקהו הטירפ
 <.םהל ןיא יכ טושפ ,הפישנ ילכ ואיצמה אל
 לא .הז ליבשב םייתפש

 = שי .ּידָמל תיטרדגטס תָירילניקה תדה
 | םירופיצה לא ,יראלניק ,רחבנ לא םהל

 ו
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 ֶ |. יבשחמ תרזטרא

 רה "₪ ₪ ] ' | ,

 -ו !ש ,םירילקניסה תררויי = ,

 דיו קה תיצור
 אלניק דרי ,יאליעה םירופיצה

 דמילו ןושארה טבשה לא ומצעבו ודומבב

 רבדלל ךרע תווש רישל הלמה) רישל םחונ

 אוה .םחומב שמתשהלו (םירילניקה אשה

 ,םיעזגה עז היררב
 לכל עזגכ םתוא ךרב םג

 םיעזגה ראשל ךרדה תא ריאהל רעונש
 לכל ןוילעה

 ינב ברקב וטשפתה תודגאהו
 לאכ םירילניקה לע תַעַכ םיטיבמה םד

 ,ריהזמ-ץויצ לע ,עזגה לש םינוש םירובינ
 תוחוכ תרזעב םחלנ הדגאה יפלש
 ונותצינו םדא ימסוק העבראב םיילאטנמ
 לע ןדעה תורעימ םדאה ינב תא קחד

 םתחש ריהזמה יאקיטילופה ,חותמ-האוד
 ויפל ,םיפלאה םע טרופמ םולש םכסה לע
 םיעזגה ינש ןיב תשביה תורעי וקלוח
 םיסרטניאה לע תידדה הרימש החטבוהו
 350 יחש רילניקה אוה בגא) םיעזגה לש
 תוצראל רבעש זירז-טאפלט ןבומכו (הנש
 םיבר דמיל ,םינש האמ םהיניב יח ,םדאה

 ,+1 תוזירז ;-8 חוכ :תונוכת יוניש
 המזירכ ,+3 המכוח ,+3 הנובת ,-2 רשוכ
2-, 

 ,טסינויספ :םירתומ תועוצקמ
 וא ןהכ-טסינויספ ,דדונ רמז-טסינויספ
 .בנג-טסינויספ

 ,תיסיסב היתפלש :םידחוימ תוחוכ
 בשחל תלוכיו הייאד ,םלשומ ןורכיז
 .ההוּכג תוריהמב םינוש םיבושיח

 וא אס א ג5דמ8 קחשמש ימ
 םינותנה תא םגרתל השקתי אל או[םאפ
 אוצדוו]5 קחשמש ימ ,ולש הטישל ולאה

 ,יוארכ םחומ תא ליעפהל םיעדוי אלש
 תריש ומכ תנדועמ הניא םתריסל'
 .םירילגיקה

 תרמואה םהלש תיתדה הסיפתה תורמל
 ןיא "רחבנ עזג" וא *ןוילע עזג* פה "ל
 וא תונוילעב םיגהנתמ םירילגיל"
 המוד סחיה ,םיעזגה ראש לא תואשגת"ב
 הנומא ירסח לא ןהכ לש תוגהנתהל רת"
 עורל .תמאה תא םדמללו םליצהל 9"ל
 ןויערה תא םיחקול םירילניק םינחכ לק

 רמלל םיסנמו ,תוניצרב ידמ רת''
 הרישו םיילאטנמ תוחוב םירתא "77

 ליחתה ךכו םייטסילאטנמ תויהל םהמ

 .םיעזגה ראש ברקב עוצקמה תא ץיפהל

 תומש יכ ,תודגאה יפל בל םישל רשפא

 ןוגכ םירואיתמ םייונב םיףילניקה

 זירז-טאפלט וא חותמ-האוד ,ריהמ-ץויצ

 לש םיירקיעה וירושיכ תא םיראתמה

 םושמ וזכ המאתהב השענ רבדה .רילניקה

 ,טושפ תודלי םש שי רילניק לכלש

 םש לבקמ אוה 50 ליגב תורגבל ועיגהבו

 .טבשה ינקזמ תורגב

 ינותנ תא ןחבנ ואוב

 :4וכ-ה

 תטיש יפל עזגה

 %ר
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₪ .= 
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 םוגרתל ףסונב ,ךרטצי ₪880 וא

 - לש המישר תונבל ,ולאה םייונישה

 8 יתשש םושמ עזגל םייסיסב תונורשכ
 < < יעזגה םע דחי תונורשכ תוקלחמ תוטישה

 : - * םינקחשמ עומשל הצור יתייה .לכה הז

 . < "ךיאו םמלועב םירילניקה תא בלשל ורחבש
 7 >>" םיעזג ונל וחליש ללכבו ,םתוא ומיאתה םה
 07 חמשנו םישדח םירוציו תועוצקמ וא םכלשמ
 ש" ו ומכ ,זא .םכיבתכמ תא םסרפל
 "< ,חורה םע ואד" ;הָצופנה תירילניקה הכרבב
 ץ- -לא ו - םורזל הל ונתו

 - %- ₪ | ק ' מ ₪ ".םכידעצ לע רומשי יראלני



 :ןתינ וילא .רתויב עורגה םוקמה
 ו .הנמיא תיבה םא :עיגהל היה
 ' והשמ) הרובע בונגל םידליה

 ,(ןגייפו טסיווט רבילוא ןונגסב
 יי פלה יו ד 1 רובו
 הנסקואלש ןבומכ .םישקונה היאנתל
 ןטקה הלדוגל תודוה דחוימב הנייטצה

 ג ל תו ימ
 התנוכ איה) הילגר לע תונושארה תורעשה
 1 ו "1 ה שים ו =
 אלא הניא תצקמב הכומנה "הדליה"ש
 הברהל הכז אלש עזג - הבולע תינוטוז
 הקרזנ ךכ .ריעה ישנא יניעב דובכ
 הידגב קרשכ םימותיה תיבמ הנסקואל

 בונגל ,ריעב בבותסהל הצלאנ איה .הפוג
 ו ור ו מ
 .ךכל הלודג תיחמומ

 התסינ רשאכ הספתנ איה דחא םוי
 די ו ו ב

 וסינכהש רחאל םיימוי .תלבגומ יתלב ןמז
 ןטק שחנ הנסקואל האצמ ד
 תולאש יג יעלי וא יוגב

 ד שי בג וב יקב ב ו וא
 ל ג 4 דיבב

 אתל ה . . 12 עמ שחול שלח לוק הע -" 5 --
 .הרקתהמ וידיב יולת היהש שישי ב
 ו ו גבו ב יב בע וכ ב
 .םלוכמ הלודגה הנתמה תא הל ןתי ,רמא
 תא בכעי הארנכ אוהש הבשהמה תורמ =. - *%- - - -

 רל -וא'ו. "א "| "7 וש" 4 ןישלי
 ד'ג ומ"

 3% ו - ד יי ות ור ב
 '1*?'צ . " 1 ו - צ" ה "|

 ריקה לע (ישוקב) הספיט הריעצה
 .ןקזה תא הררחישו

 טעמכש) תצמואמ תוטלמיה רחאל
 תורעיל עיגהל םיינשה וחילצה (הלשכנו
 הנטק התקיב ןקזה םיקה םש .ריעל ץוחמ
 היה ןקזה .ברקתהו ךלהש ףרוחה תארקל
 ,ףרוחה לכל לכוא קיפסמ דצו הלועמ דייצ
 בוזעל הבשח הנסקואל ביבאה אובב ךא
 ,"לכמ הרקיה הנתמ"ה תא לבקתש עגרב
 הבשחב היתפש תא תקקלמ איהש ידכ ךות
 ןתי הבשח ותוא) הדי ףכ לדוגב םולהי לע
 העמש רשאכ העתפוה איה .(ןקזה הל
 .ראשיהל הכירצ איה הלבקל ידכש ןקזהמ
 ךא ,בוזעל הנווכתה איה התמורש הבשחמב
 :תיתימאה ותומדב ןקזה הלגתה זא
 ו ב
 ,םולש ,םעונ יכרד הדמלל ןקזה לחה
 ב

 ו יב
 תינוטוזהו רחאמו ,(קיפסמ + הלביק "ה" א
 וכ מנ ב
 הדימלתכ התלגתה איה ,יעבט ןפואב
 טרפל "ו ,לפה ת דמולה ,תצרמנ

 רשאכ ,הרומ תא תנקתמ וי ו -עע תג
 .תרחא וא וז תיטמתמ ו "0" מ"

 | ומש תאשו ןקזה רטפנ רעצה הברמל

 תרומה" דוו* ש" ו םלועמ ה דמל אל
 ו -ו

 התקיבה רשאכ \ - אג |\4 ₪|/י ,") 11 יש | = ₪ - ש|;, א

 . .הדח רנשל ,עצוממ 2
 = איה .תשמתשמ איה וב ןויגפה |
 ,טקאט לכ תרסח ,תיניצ [

 גוסהמ) םירבג יפלכ תיטסיניבוש
 הדיל ףפוכתמה רבגל טובצתש השיא לש
 רמול תנבצעמ הייטנ םג הל שי .(תחתה תא
 סופיטה אל איה - האור איהש יפכ לכה תא
 איה .םיליצא וא תוכיסנ ינפל ןנחתיש
 .םהמ קחרתהל הסנתו םיעובצ תאנוש

 :הקיטקט
 ענמיהל ללכ ךרדב הסנת הנסקואל

 אבחתהל ףידעת איה .רישי תומיעמ
 וא הלש חומה תוחוכב שמתשהלו םיללצב
 תא הל שי יללכ ןפואב .רוחאמ רוקדל
 - הערל וא הבוטל עיפשהל תלוכיה
 ןשי
 היהי רבדה םא .ברקמ ענמיהל הסנת
 תלקועמה ברחב שמתשת איה יחרכה
 ב רי ב

 1-עוג"
 םיריאשמ ונחנא
 | ג
 הלוכי ךא גטס 0 -ל רוקמב

 מ
 2 וכי ישי *1 4 +
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 ל א ₪ -

 :ז ותואב



 רועס-ןב ןרע :תאמ

 אנהב תרפאו

 ינאש ןושאר רבדה"

 .הרמא ",תַעְרְל הצור

 | אוה" ,ףלורל המראב
 | לש יטרפה אלכה הפיא

 | םיעיגמ ןיאו ןינַאר

 .קתש ףלור ".םשֶל
 ןיבהל ול המרג המראב

 תא הדמל איהש

 | הקמועל יוניעה תונמוא

 .קעצ ףלור .הבחורלו
 הכייח ודאשביירב

 | ראשב הטיבהו המצעל

 "?רבדל ןכומ ונ" .הרובחה
 .בוש המראכ הלאש

 ינממ יאיצות אל"
 וא ,ףלור הל רמא "!רבד
 ינמיה ושאר ןוכנ רתוי
 .ףלור לש

 הרמא "ההות ינא"
 םא" ,םר לוקב המראכ
 ינשה ,דחא שאר ךל ץפננ
 לע טבמה "?יח ראשיי
 םהל רמא ףלור לש וינפ
 | .ררבל ןיינועמ אל אוהש
 הלאש "?לאמש וא ןימי"
 .הירבח תא המראכ

 . שאר יל יצפנת םא"
 | רמא ".תומא ינא דחא
 | ףלור

 2 ול התנע ":!ןרקש"
 ו שמ תנווכתמ יגאו  ,המראכ
 | | המירה המראכ "!תוסנל
 .לע לא הברח תא

 ,לכה ךל רפסא ינא" ,ףלור קעצ "!אל"
 "ויתוא יגרהת לא

 הלאש "?ונתעד תא וניניש ,וא"
 .המראכ

 אל ,ןינאד הזה טוידיאה ,לזאזעל ,ןכ"
 ".וליבשב תומא ינאש הווש

 תויומד שמח וצר ןכמ רחאל הלק העש
 חרוט היהש ימו ,ףיצרה ןוויכל תודושח
 ויה ןהמ שולש יכ האור היה בורקמ טיבהל
 תבייח התיה איה" .לילעב תועזעוזמ
 תא סופור לאש "?הז תא ול תושעל
 הז" ,תיפלאה התנע ",ןכ" .ודאשביירב
 ".בוט שיגרהל הל םרוג

 ,קנע האובת ןסחמ לומ ורצע םה
 תוגרדמה םרג ךרד תויהל הכירצ הסינכה"
 "?סנכינ ךיא" ,קירא רמא ",ימינפה

 .סופור רמא ".הרוחא וזוז ,היעב ןיא"
 תותלד לא התוא ןוויכו ודי תא םירה אוה
 םסק שחל שחל סופור ,תופגומה לזרבה

 .ודי תא דירוהו דחוימב ךורא

 .המראכ הלאש "?ונ"
 רפסמ רחאל .סופור בישה ".היינש"

 דועו דוע ,קמטצהל תותלדה ולחה םיעגר

 "וילש טנטפ" .ןיטולחל ומלענש דע ,דועו

 םיישדוח יל חקל" ,הוואגב סופור רמא

 "!הזה םסקה תא חתפל

 תוגרדמה םרג לא המינפ הצר הרובחה

 .קדס םע הנבל התיה ודיל ריקב ,ידוסה

 .בבותסה ריקהו המינפ התוא ףחד ןאליג

 הצא הרובחהו תוגרדמ םרג היה וירוחאמ

 ץע תלדל העיגהו תוגרדמה דרומב

 םרגמ ץפקו קירא קעצ "הי-ייא" .המישרמ

 תלד לא ,המידק רטמ השיש תוגרדמה

 קלחו היריצ םע דחי המידק הלפנ וז .ץעה

 .ריקהמ דבכנ
 ,ןינאד לא ןאליג קעצ "!זוזת לאי"

 השולש םע דחי ןיטולחל עתפומ דמעש

 לככ יתימאה) סכודב וזחאש םירמוש

 הבור וילא ןוויכו ,(הארנה
 .תשק

 קעצ "!םתוא וגרהת"

 דחא ,הדיצה ץפקו ןינאד
 סכודל ןתנ םירמושה
 ףלעתה אוה ,ףורגא
 .הרובחה לא וצר םתשולשו
 ולש ץחה תא הרי ןאליג
 תוריהמבו ןינאד תא ספספו

 .ץח דוע ןועטל לחה
 תרזעב קירא םסח םייתניב
 דחא לש ותפקתה תא וברח
 המ ול הארהו םירמושה
 היינשה דיב הבוט ןיכס
 לש תונורגל תושעל הלוכי
 .םיללמוא םדא ינב

 הקמחתה המראכ
 לש ברח תוכמ רפסממ
 החילצה ףוסבלו ינש רמוש
 תחא הבוט הכמ חולשל
 םמדמ לפנ ינשה רמושהו
 ודאשביירב .הפצרה לע

 רמושה תא ףודהל התסינ |
 תא םסח הז לבא ישילשה
 תינמז וב ,הלש ברחה תכמ
 איהו ולש ןגמה םע הב םלה
 אוה ,ולזמ עורל .הפלעתה
 דחא דעצ זוזל קיפסה אל
 המראכ וא קירא ןוויכל

 ןאליג לש ינלטקה וצחשכ
 לע לפנ אוהו וכריב עגפ
 .םמדמו קעוצ הפצרה

 הרמא ".קותש ,הא"
 ,ושארב הטעבו המראכ
 סופור .ףלעתה רמושה

 יללכה ןוויכל שחל ליטה
 רוזאהו ןינאד חרב וילא

 העמשנ "ההא" .חקלתה

 ויתומילג ,הצוחה ץפק ןינאדו הקעצ

 הפצרה לע ותוא ביכשה קירא .תורעוב

 | .התבכ שאהש דע ותוא לגלגו
 03 בםיבס השימחה ובשי רקובב תרחמל

 0 שארב בשי ומצע סכודה ,סכודה ןחלוש

 < )  לשכע" .דואמ הצורמ הארנו ןחלושה

 | אלכב הזה רוראה ןהכהו ,לטובמ סמהשכ
 | 8 "?תמ אוהש ןיבמ ינא ...הזה ליפכהו

 .( 7 .תונעל המראכ הלחה "...הא"
 == יהליחב וב הזחאש סופור הנע "!ןכ"
 .םתילעש לאל הדות .רדסב לכה ,יפוי"

 0 ".םהילע
 הסינו ןדמח השענ ףלורש ללגב לכה"

 | /;פ ףא תרחא ,ןינאדמ רטפיהל

 ב הריבסה ".הז לכל תועיגמ
 ? ןתא ,ןפוא לכב"

 וכודה לכ לש תורוביגל
 שהל תורוביג"

 ד +. .הטיאכ



 גבס יבאו רעס-ןב ןרע םע תוחיש

 .ירות םעפה
 תא תחקל יתטלחה ,םירקיה יארוק ןלהא

 ,ולאה םיפרוטמה גוזש ינפל םיידיל םיניינעה

 .תימדתה תא יל םיסרוה ,יבאו ןרע
 ילצא וכרע ןרעו יבא רפסמ םימי ינפל

 .ונינהנ דואמו ינוידב עדמ יטרס ןותרמ

 לש ובוש" היה וניפצ וב ןורחאה טרסה

 תייגולירט לש ןורחאה קלחה ,"יד'גה

 .םיבכוכה תמחלמ
 "רדיוו 'תראד תא שוגפל יתיצר דימת"

 שממ הארנ אוה ,ושארב דריגו ןרע הדוותה

 שבול רוחבה" ,הז תא השוע אוהשכ שפוטמ

 "ללכ תויהל בייח אוה ,רוחש ולוכ

 ,יתרמא "רוחש שבול דימת אל אוה"
 אוה טרסל לבא ,םידמ לש ינשמ טס ול שי"
 בשח סאקול 'גרו'ג ,רוחשב קר שמתשה
 ".רתוי םישרמ הזש

 יל ירפסת חטב" ,יבא ץרפתה ",יד ,יד"
 "?ותוא הריכמ תאש

 ינאש חטב" ,ימצעל יתבשח ,ןפצוח

 יתשקה ".ךל חיכוא םג ינאו ,ותוא הריכמ
 הלעפהה דוק ,םימעפ שולש יתועבצאב
 תא וילע יתרגיש ,ילש ןוילידעה לש
 .יתמשנ תא יתרצעו 'תראד לע הבשחמה
 ןרע לש תובוגתה תא תבהוא דואמ ינא
 המכ ירחא ךיא ןנערמ ,ילש םימסקל יבאו
 םישרהל תלגוסמ ןיידע ינא םינש תואמ
 לכב .ךכ לכ םישושפ םירבדב והשימ
 ןחלוש ובו רוגס דרשמ ךותב ונעפוה ,הרקמ
 שחל תא יתלמלמ ,לוגע תובישי
 רגיש ןוילידעה יכ יל ררבתהו תואצמתהה
 'תראד .יכו ןושארה תוומה בכוכל ונתוא
 יתש דועב רדחל סנכיהל דמוע רדיוו
 .תוקד

 בכוכ" .יבא לאש "?ונחנא הפיא"

 תמחלמ טרסהמ ,ןושארה .תוומה

 טבמ תא שבל ןרע .יתינע ".םיבכוכה

 הפיא" ,ביבס טיבהו ולש "?אל ,רורב"-ה

 תוינש רפסמ דוע הפ היהי" .לאש "?תראד

 ".םייתניב ובש
 ,המינפ סנכנ 'תראדו החתפנ תלדה

 ותעתפה .הבר העתפהב רמא "!ןגרומ"

 לע העתפהה תמועל ספאכו ןיעכ התיה

 .יבאו ןרע לש םהינפ

 אל הז ,הפה תא ורגסת ,םכייחב"

 תא םתיאר אלש בושחל רשפא .סמונמ
 .םהל יתרמא "!םייחב רדיוו 'תראד

 ".דורווב אל" ,יבא בישה ",אליי
 הפילחב היה אוה ,ןוכנ ,'תראדב יתטבה

 הז תא יבזע" .יתלאש "?זא" .ולש הדורווה
 ךופהא ינאו םוי אובי) ןרע רמא ".אתבס
 ,(ימ לע קחצי ימ הארנ זאו שישקל ותוא
 ".ונליבשב ידמ רזומ טושפ םלועה"

 לא שגינש 'תראד ןיינעתה ".ולא ימ"
 ןרעו גבס יבא םה ולא" .ודי תא ץחלו יבא
 בישה ".דואמ םיענ" ".ילש םירבח .רעס-ןב
 טילחה סאקול 'גרו'גש זאמ" ,'תראד
 ילש המחלמה לע ידועית טרס תושעל
 ".םירקבמל ןמז הברה יל היה אל םידרומב

 יתמ" ,ןויערהמ עשעושמ הארנ יבא
 אל ינא ,וא" לאש "?טרסה תא םינירקמ
 טרס תושעל הצור אוהש ןעוט אוה ,עדוי
 ותוא ןירקהלו תועש המכ ךרואב
 ".המלש הנש רבכ םימלצמ ונא .םיכשמהב

 לאש "?םידרומה תא םלצמ םג אוה"
 ןבצעתמ 'תראד .ותוא טוחשל יתיצר .ןרע
 .לזמ ול היה לבא ,תולקב

 אוהש ירחא תושר ול יתתנ .ןבומכ ,ןכ"
 ינש תא םלצל ךירצ אוהש יל ריבסה
 תונימא תשוחת רוצי הזש ידכ ,םידדצה
 . 4 ,י
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 חצנמ ירה ינא ,הנשמ הז המ .םיפוצה לצא
 אל שממ רקווייקס קול ,הזמ ץוח .ףוסב
 ".ינגוטופ

 .יתעצה "?בכוכה תא םהל הארת ילוא"
 תוארהל לוכי ינא" ,'תראד ססיה "...הא"
 בכוכה חטש בור לבא דוקיפה את תא םכל
 ".רתויב ידוס אוה

 הריקסב תואבה תועשה תא וניליב
 בכוכב לש ותלועפ ךרד לש תכשמתמ
 קפאתהל הילצה אל םג 'תראד .תוומה
 םיידוסה .תומוקמהמ המכ םג ונל הארהו
 עוצעצ םע ןטק דלי ומכ אוה .בכוכה לע
 .ןרעל המוד .יתוא ולאשת םא לודג

 תווצ םע סאקול 'גרו'ג עיגה ףוסב
 הרזח ףילחהל 'תראדמ שקיבו םימלצ
 ןנולתה ",רוחש אקווד המל" .רוחשל
 םישרמ רתוי הברה הארנ ינא" ,'תראד
 רוחש ,ךל יתרבסה רבכ ,'תראד" "!קוריב
 ץוח .ונלש תומלצמב בוט רתוי הברה ספתנ
 ".הזוחב ונמכיס הככ הזמ

 .התיבה ונרזחו םולשל םהמ ונדרפנ
 ,ןרעל לכה תא הריזחמ ינא האבה םעפב
 ירחא קר .םילילמת ידבעמ תאנוש ינא
 יתכפה אלש יתנבה הז לכ תא יתבתכש
 .הציפ יתנמזה זא הייחלמל דחא ףא םויה
 .ייב



 רעס-ןב ןרע :תאמ

 םילכ שער לוקל ררועתה סופוו

 רשק ךכל שי יכ בשח הלחתהב .םיצפנתמ

 תוינדקרה שולש לע ול היהש םולחל

 אל ,אל" .שער תושוע אל ןה לבא ,לומתאמ

 "?הזה ןגאלבה תא ךירצ ינא המל ,םעפ דוע

 תא לענו הטימה לע בשייתה ,ומצעל למלמ

 הככש ,ותוא חצור ינא םעפה" .תיבה ילענ

 סופור ".רומג אוה םעפה ,בוט יל היהי

 .םלענו םילמ שולש שחל ,והטמל די טישוה

 טיבהו הימיכלאה תדבעמב עיפוה אוה

 תחת ,רדחה זכרמב .הב ררשש ןגאלבב

 םירפסה לכו ריקהמ ולפנש םיפדמה תומירע
 ותילוש ,ןירות בכש ,םהילע ויהש תונצנצהו
 .הרכה רסח ,י'גני'גה

 אוהש דחא םוי טילחמ םסוק לכ טעמכ

 אל .אוהש בוט יוכיס שי .ןקז שממ ,ןקז

 ריבעהל הצור אוהו םינש המכמ רתוי היחי

 םימסוק .האלה ןויסינה תאו עדיה תא
 רזוע םתס םימעפל םישפחמ םייתמצוע
 ןבה תא םישפחמ םירחא םימסוקו ,רשכומ

 ויתוביסו שיא שיא ,םלועמ םהל היה אלש

 םימסוקה תייסולכוא בור לבא ,אוה
 .תוילוש הקיסעמ

 םיכמות -ןליפא םסקה ירדסממ קלח
 םּה םניינמל םימסוק דוע ףיסוהל ידכ כ
 םיקיסעמה םימסוקל תובסה קיל

 ,תיזכרמה היירפסל תישפוח השיג -
 ץוח .דועו םסק יצפח ,לדגמל ןומימב כ
 עיגהל םיכ*ירצ םישדח םימסוק הזפ
 ;אָל ,והשפיאמ

 ?הילוש םידמלמ ,ךב םַא ,יציכ
 םייסיסב םימסק השולשב 20%
 אל) םסק "וליג ,םסק תאירק :ןישולחי

 | הבוהאה תומדל רוזחנ ואוב

 הלענ םעפה לבא .םסוקל ,ךכ-לכ |

 | ריעצ אוה .הנוש תצק םסוק ונחומב

 | םישמנב אלמ ךויחו בבוש וקוק םע |

 שש --שש האור ןיידע אוה ,םי'גני'ג |

 | ירפסל ףאה תא קיבדהל ךירצ אלו

 אלל תויקנו תוקלח ןיידע וידי (- ב
 ב

 םסקש בשוח םג אוהו םינושמו

 רבד הלחא אוה תלד תחיתפ

 !םסוקה תילוש אוה .םכחותמ

 םימסקה ,קחשמ התא הטיש וזיאב הנשמ

 ןהשלכ ישילש םסקו (םיילאסרבינוא ולאה

 רמולכ .םיוסמ םוחתל הילושה תא ןווכמה

 ןומיז םסק דמלי ןמזמ-םסוק לש הילוש

 אל הז .האלה ססבתהל ידכ והשלכ טושפ

 לכה ירחא - עמשנ הזש ומכ טושפ

 .הדימלה לש יפוסה רצותה םה םימסקה

 תא הילושה תא דמלל ךירצ הז ינפל

 ?רוחאמש תוירואיתה תאו םסקה תודוסי

 .ףושיכה תונמוא
 תישע לזאזעל המ ,עגושמ ,טוידיא"

 תשפיח ?רקובב שש העשב ילש הדבעמב

 גאש סופור "?המ ?םדריחל תלוכי אל ?רפס

 ןטקה ורדחב ריקל ריקמ ךלחתהו ןירות לע

 יתיצרו רקובב םדקומ יתמק" .הילושה לש

 ",ידימת רוא שחל לע ילש רקחמב ךישמהל

 רפס דירוהל יתיצרשכו" ,ריבסהל ןירות הסינ

 התא המל .ילע לפנ קסעה לכ ןוילעה ףדמהמ

 םיפדמה לע םידבכה םירפסה תא םש

 ,סופור ול הנע "!הככ" "?ולאה םיעוערה

 םיפדמל םתוא ריבעהל ןמזמ רבכ הצרש

 ינבמ רדס םהל שי" ,תיטרפה ותיירפסב

 קיתשי הז ".ןיבהל לגוסמ אל ןיידע התאש

 ויתומילג ילוורש תא לפיקו סופור בשח ,ותוא

 .תוקוריה
 םיטושפה םימסקהש הז םתיא היעבה

 םה ,דירחהל םיכבוסמ םהל םיארנ רתויב

 םילמ םיחכוש ,םילבלבתמ ,םישאייתמ

 םסק הילוש דמלל .תועונת םיספספמו

 .הדימל לש םלש עובש לוזגל לוכי "רואי

 חכוותהל ןבצעמ לגרה םהל שי ,הזמ ץוח

 תולבוקמהו תוקיתווה תומכסומה לכ םע

 | .םסקה תונמוא לש

 | דימת ?קחשמל םימרות םה המב

 הילוש םע םינקחשה תא שיגפהל ןיינעמ

 םסוקל תתל וא ,תיבב אל םסוקהש םושמ

 | ול השעיו ותיא בבותסיש הילוש םכלש

 םעפ ידימש הילוש קחשל םג רשפא .תורצ

 | לש וחור תרומל) תואקתפרהל ץרו ול חרוב

 -- .ףיכ טושפ הז .(ורומ

 א 702 סופור הוויצ "!רבד םושב עגית אלשוי

 "0 0 8 םע והשמ תותשל ריעל זז נא" ,ןירות לע

 | < לדגמ תוארל הצור ינא רזוח ינאשכו ןאליג

 '. < לבא" ,ןירות הנע ",ירומ ןכ" "?ןבומ ,םלש

 0/0 שא-תתצה םסק לע ןמאתהל הצור דואמ ינא

 - 008 םושב" "...ש תונויער המכ יל שי ,םייתניב

 77 7% | :תוימואתפב םלענו סופור שיגדה "!אל ןפוא

 .ץ7 -...> לקיזהל לוכי רבכ הז המ" ,ןירות בשח "ףוא"

 < 7 7 אל אוהו ךכ רחא הדבעמה תא רדסא ינא

 - "לשעה 0 ".םולכ עדי

27 

. 8% 
 +. א

 ו .

- 9 % : 
 .ואצי ךכ רחא תועש חמכ

 דיגת" .םהילע בוהאה ראבהמ - < "..םש רעוב ךלש לדגמה אל הז" ,ןאליג

 - 2 ניר

:% 
| 27. 9 
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 קץ לט שארל

 קלומב :ר'צה ת

 רוק וחא שופ חת

 םירותשה ס"מוטרתה

 ללתל ןויגש )הנ

 ר|זכ ףחו מ ובו

 ןיתב -יישצ חלוד ב
 ר ך|קכ רו + ודב

 הח)תב אצמ)ה

 רלאה .תול אש ב .לע
 | ןויכ ..תיגפל 'ל השק

 2 :תדיל 95 "בצע

 יפכ ,רב,ש9 גל ע'גמ
 סי מוטרמה , תשח ') רבכ חטבש

 . הלה טה סירוחשע

 | ם'נושארה ויה םידל'ה

" 24 

 שטולשל ילש קידה סה
 'בשות לש .תוחומה לע
 סתוא א₪'בהל| ,ה זה בכיכה

1] 1 



 ,ת%דה ה'גר)אה תא

 .--ת כל < יב\כוכ 3₪ |

 אור דה בכוכה |
 .ב8ש שה

 | -וצ)ב)

 | יניש צדקה .ןיבל ר תא |
 .תדתןימ היגר )אל קב
 .תותתפ תרה ל"בשב

 .5)1ש ,תיר בפער

 ,.תומל ב"ח אוהו..
 .דלוא עאש ליבשב |

 זי
 לב 6 די

/ ---. 
 הדילר ,בר ןמד קשקלב
 ..ש דצ ,הבכע תי ילש

 שי גנאש דצ .שתנל \ף

 : לב וא יתרָרתש| :תב
 15 לע | ברומו סרה עומצל | ויוה ==

 4 : ל ותוא ס :ןיביל , בוכה
- 

1 

 | . , ' ו
 0 ץ - |

 .' )יי

-₪ 

 ק תו ד'משהל



 ןריל .עיתפמ ריחמב קחשמ + קיטסיו'ג
 .03-5342943 ,רואליג

 ינש + קיטסיו'ג + ביירד הגמ הריכמל *
 + דחא לכ ח"ש 200 יוושב םיקחשמ
 .עיתפמ ריחמב .םיקחשמ תיירפסל יונימ
 .03-232864 ,רמוע

 הלועפ קחשמ ,םיטסווק הפלחה/הריכמל א
 ,ינוי .ריחמ יצחב םלוכ 80 קחשמו
5..,. 

 יתש + קיטסיו'ג + ביירד הגמ הריכמל *
 תונתינו תחא לכ חיש 199 יוושב תוטלק
 .רתויב עיתפמ ריחמב תאז לכ .הפלחהל
 .08-232864 ,וינינ (זעוב) רמוע

 + תלדגמ תיכוכז + יוב םייג הריכמל א
 רפוס" םהיניב ,םיקחשמ 5 + לוק ריבגמ
 ריחמב ,"טבמוק לטרומ"ו "2 וירמ
 ריחמב היזטנפ ירפס ,ןכ ומכ .קיחצמ
 .הכוז םדוקה לָכ ,דחא לכ ח"ש 20 לש
 .03-5343336 ,רינ רואיל
 תירוקמ הזיראב םילוז םיקחשמ הריכמל
 דוסה ,ח"ש 45 6 טסוק גניק .בוט בצמבו
 ןמטאב ,ח"ש 45 דעה תורעיב לפאה
 ,ח"ש 45 ימאימב חצר ,ח"ש 45 - רזוח
 ,חיש 65 (ןידה םוי) 2 םיבכוכ ןב עסמ
 .ח"ש 50 - הקניא ,ח"ש 45 בוחרה םחול
 הנתמ לבקמ םיקחשמ 3 הנוקש ימ
 ;ןרע .תירוקמ הזיראב ריטקור
3-, 

 עצבמ ,3 יראל בשחמ יקחשמ הריכמל א
 םיירוקמ ,דחא לכ ח"ש 60-ב לפואה ערזו לקיטנטה ,ןכ ומכ .דחא לכ ח"ש 5 -ב רבילקסקא תובקעבו סוטיבוה ,ןקמח
 ,09-338983 ,רלפל רינ .הזיראב
 ,הרוגס הזיראב ל"וחמ רתויב םישידח םיקחשמ ףילחמ/רכומ
 ,2 \ן[,סאפ זא רי

 2 םאתטדזו 51:01. פאר
 7" ה 8 ,דדומ ווסט
 3-2 ,דיוויד .םז.סעא 0 אא

 םיבר םיקחשמ + תירוקמ הזיראב שדח ודנטניג רפוסל םסקה ןנוכ הקל א
 חמב םיקילדמו

 הזיראב שדח הגס הריכמל *
 יוב םייג םגו ,תוטלק 3 *
 .03-5460315 ,ינו"

 הובג תופיפצ םע 0/4 ךסמ הריכמל 8

 קיטסיו'ג 2 *

 .תוטלק 3 +

 ע ,ח"ש 400 ריחמב םיעבצ 64-ו
 ור ,07- 1

 .04-256781 ,איגש .חונ רי

* 

 תירוקמ הזיראב 2 ללחה ףולא הריכמל =

 .דבלב ח"ש 80 עצבמ ריחמב .רטסופו

 םדומל רמקנל ריעה לש רפס הריכמל : | .02-669199 ,באוי

 ,לאירפ דורמנ .ח"ש 64 ריחמב
5, 
 .בשחמל תונכות שולש הריכמל
 תוחתפמה ,ח"ש 195 ריחמב עדיולקיצנא

 ח"ש 69 ריחמב ןומראל
 .ח"ש 29 ריחמב 5550 ₪4[ 1 .-ו
 תופרוצמו תושדחו תוירוקמ תונכותה

 ,רונ-יד ירמע .רבסה תורבוח ןהל
7, 
 םיירוקמו םישדח םיקחשמ הריכמל
 .רתויב םילזומ םיריחמב

 וז זץ םגאוופה ,אספזא אססמ
 .04-706165 ,זרא .םירחא םיבר דועו
 .סכ-80%1-ל הסיט רוטלומיס הריכמל
 ,זרא .2400 םדומ תונקל ןיינועמ ,ןכ ומכ
5, 
 3 + םיקיטסיו'ג 2 + ןוסאגמ הריכמל
 2 בוחרה םחול ,תויחל תמ - תוטלק
 ,ןכ ומכ .םיקחשמ 4 םע תטלק דועו
 םימדה ןויגפ :בשחמל םיקחשמ הריכמל
 טקידניסו ח"ש 80 הדלפה יפנכ ,ח"ש 0
 ףסונב .הזיראב םיירוקמ םלוכ ח"ש 0
 .ח"ש 70 ריחמב רזוח ןמטאב קחשמה
 .(חיש 200 ריחמב תוטלקהו ןוסאגמה)
 .03-5346139 ,רנבא
 םלשה ךירדמה הריכמ/הפלחהל
 םיפלק ,הלועמ בצמב םינהוכל
 :09-336171 ,רינ .ג0-ל
 :לוז ריחמב םייתרקוי םיקחשמ הריכמל
 לש ותמקנ ח"ש 70 - לקטנטה לש ומוי
 םיקחשמ העברא ,ח"ש 90 - רודנורק
 רופיסה ,םגס ₪100 :אז/1-ל
 - סקירב ,םדח םחול ,2 רמגנ וניאש
 םלוכ !ח"ש 130 לש עצבמ ריחמב
 קחשמה הריכמל ,ןכ ומָכ .םיירוקמ
 ,לייא .ח"ש 40 לש ריחמב םיגרוא
1--, 
 ,חייש 65-ב 1 ןוקרדה תרואמ ,ח"ש 55-ב 2 תיבב יתוא וחכש :הפלחהל/הריכמל
 הנוקה .ח"ש 35-ב ןומארמל תוחתפמה
 תא לבקמ םינושארה םיקחשמה ינש תא
 ,04-446085 ,יאור .םניח ישילשה
  םיקחשמ 16 + ודנטנינ רפוס :הריכמל

 ,קבשלפ :תא םהיניב םיללוכה ו
 יראטסלא" וירמ ,וברוט 2 בוחרה םחו
 < 7 03-5251046 ,יפר (ברעבו .האיצמ יריחמב ,םיבוטו םיבר דועו
 לוק סיטרכ :הריכמל
 בשחמ יקחשמו 50 אק - וחי לאי
 4,5,6 :תירוקמ הזיראב -
 ,5האו ₪ אואן ל

 יא ,ואפו אא וסאמפ ,א1ד .אאדו
 2 "פוסל םיקתשמ הריכמל .- -* " 02-355423 ,יחצ .וישכע ולד . 000 לצלצ .הכוז חדוסה ל יבר דועו 2 םיפוקה
 < יקחשמ חיש 5 יי הב םייגל ,ח"ש 0

 הריכמל 8 בחכתהל םיצור ₪

 תכרעמ ,ח"ש 80 - םייאקירמא ודנטנינ

 + םיקיטסיו'ג 2 + יאקירמא ודנטנינ

 קיטסיו'ג ,ח"ש 270 - קחשמ + תופסות

 ,ח"ש 90 - ודנטנינל לודג דחוימ

 65 - ודנטנינל ןטק דחוימ קיטסיו'ג

 .06-959865 ,יעור .ח"ש

 תסטמז. 455410177 קחשמה :הריכמל <

 !עצבמ ריחמב !דבלב 60-80א1-ל

 ,ןיטשנייא לש הכרדה רפס ,א15-כ005 6
 .םיריבס םיריחמב ,םישדחו םינשי םיזיוו
 .03-5364560 ,ןהכ ימר
 ,5צאסז6 דם :םיקחשמה הריכמל
 ,ה.גפחה א

 ך ז51.גאפ כגצ 0ק דהפ דתאד 5

 םישדח בשהחמ יקחשמ דועו דא

 .09-501787 ,ףסא .דואמ םילוז םיריחמב
 ,רינ .םיפי םיקחשמ הפלחהל/הריכמל א

.,9 

 ,286 16/20 ,1םא1ו םאות בשחמ הריכמל א
 < ,רבכע ,5 1/4"ןנוכ ,40א1 חישק ןנוכ
 ןלוג .םישקמ 101 תדלקמו 5404 ךסמ
 .04-321650 ,דעלג

 אלו "ללחב המישמ" קחשמ הריכמל *
 ,ח"ש 20 ריחמב (505מ 71
 3401 18 לוק סיטרכ ךמות קחשמה
 ,ןצינ ./04-ו 04 ,0603 יכסמו
 .(14:00 העשמ)ו 7

 ,קסז 16₪ 0857 3 :הריכמל יא
 ןיב עסמו ןיס בלב ,א1א6 851 4
 תירוקמ הזיראב םיקחשמה .םיבכוכ
 .04-895182 ,דעלג .בוט בצמבו

 הריקח :ק6 יקחשמ הפלחה/הריכמל א
 ומוי ,5א00 ,1.ססאו ,3 תיתרטשמ
 ,ןדרו'ג ,טבמוק לטרומ ,לקיטנטה לש
 2 סנירפ 1.057 צזסעאא5
 ולצלצ .ח"ש 40 ריחמב - םירוטלומיסו
 תבשב אלו 14:00-17:00 תועשה ןיב
 דהוא וא ,9233473 ,רשיבא םייחל
 .9211293 ,ךיירטסו

 ,ןוקייט :םישדח םיקחשמ הריכמל *
 םיקלח 1,051 א דזאומ ,טקידניסה
 | ,1.גאספ 0 1.08 ,2
 ערז ,2 תילוח ,אוסאד 1. אסא
 הנוכמ ,צ/סז 57 ז1א 3-2 ,לפואה
 דחיב םיקחשמה לכ .דועו האלפומה
 קחשמ לכ רשפא) ,ח"ש 0 ריחמב
 397 וא 04-838240 ,ודיע .(דרפנב

 טבמוק לטרומ :תוכמ יקחשמ הריכמל *
 ו 9 7 0 רטייפ טירטס ,ח"ש 80 - 7 4 הסרג רטייפ סירטס ,ח"ש 5 - 0 7 7 חיש 10 - 30081.0 8 (תויומד 035 7 42) ,ח"ש 20 - 2 רטייפ סירטס ,ח"ש 0
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 דיילת תוייויורז ישרה

 .יבוקל תבשב אלו ,ברעב ולצלצ

 .03-9320742 וא 5%

 בשחמה תא ךפוהש סיטרכ הריכמל <

 .האיצמ ריחמב ירמגל שדח - היזיוולטל

 50 4 ,שדחה 50 1)/בשחמ יקחשמ

 .שיש םילוז יכה םיריחמב (דועו 1:81 5

 ו ימ) ןיוצמ בצמב 082 לש םיטס

 2 ,5 ףושיכ ירפס .(םניח הקתפרה לבקי

 4 ףושיכ ,דחא לכל אש 15 ריחמב 1-ו

 קבאמ לש םירפסה ינשו ,ח"ש 0 ריחמב

 לולא םהינשל ח"ש 5 ריחמב םיכיסנה

 - 16:00 ןיב אל .03-6410621 ,רטילפ

0).. 

 ,רבה רואיל 204-ב הרזעל קוקז .וליצה א
5. 

 ,2 הלפאב דדוב קחשמב עוקת .וליצה א
 ינאו םישנאה לכ תא יתגרה .תיבה ךותב

 וא ,תותלדהמ תחא חותפל ךיא עדוי אל

 דיל ,הפצרהמ טישכתה תא תחקל ךיא

 והשמ עדויש ימ לכ ,הנישה רדח

 03-6734956 ,בדנל רשקתהל שקבתמ
 .(רקובב אל)

 םויב תפסכה תא רובעל ךיא עדויש ימ *
 ,51ג פסו סת 00157 קחשמב ינשה
 תישילשה הקתפרהה תא םירבוע ךיא וא
 רשקתהל ןמזומ א 80 א008 קחשמב
 רוזעא הרומתב .03-5406658 ,רעסל
 .0.\ 3תזמז ,4051 זא 11אז18 קחשממב

 המכ ,םיפוקה יא קחשמב הרזעל קוקז א

 ?רצעמב םישוע הַמו גורהל ךירצ םישנא
 .08-594180 ,םות

 ךא עדויו בל ול שיש ימ לכ!ולי צה *
 לוחכה םִע םודאה יוקישה תא בברעל
 ,הידנריק קחשמב בוהצה םע םודאה תאו
 .03-6315244 ,יעורל רשקתיש

 עוקת ,תידיימ הרזעל קוקז ווליצה א
 ןומייס 31אסא דצמ 308068 קחשמב
 שיש ירחא םישוע המ עדוי אלו (םסוקה
 .תועבטמ וא בהזמ חתפמ ,רמסמ ,שיטפ
 ונמויו 55605 0011581 3-ב רוזעל ןכומ
 ,קינרוש ירוא .הרומתב לקיטנטה לש
6, 

 קחשמב הנש יצח רבכ עוקת יִנא !וליצה דא
 א ₪צ תא תאצמ םא ,יוב םייגב הדלז
 לבקת היינשה הריטב אז א[ אש
 :יתבותכ..לקש רשע הרומתב
 צץ 1. ג\אא.\א
 ,86 (א|אוהמא א
 ה ץאו(סאא ,ץויז אטו א( 9
 .40%ד - ]אן

 לש רקיעב) םיטסווקב רוזעל ןיינועמ *
 אלו .03-6410621 ,רטילפ גומלא .(הרייס
 14:00-16:00 תועש ןיב

 + תופסות + ריג םייג תונקל ןיונועמ *

 ,רטילפ גומלא .בוט בצמב םיקחשמ

 תועש ןיּב אל) ,1

0).. 
 ךיסנה קחשמה תא רוכמל ןיינועמ

 ,ןיול יאור .תירוקמה הזיראב 2 יסרפה

5,. 
 ל"וחמ םישדח םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ

 ריפכ .(דבלּב םיעוצקמ םישמתשמל)

 .08-642092 ,רואנב
 ,ןשי בשחמ קחשמ לכ תונקל ןיינועמ

 .03-6425079 ,ןתנוי .הקיתנע וא שדח
 ,1-2 יראל םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ
 טסווק גניק ,00887 סא 01.08% 2
 .03-6425079 ,ןתנוי .3
 םיקחשמ 10 + יוב םייג ףילחהל ןיינועמ

 רוכמל וא ,םיקחשמ םע ריג םייגב

 ,ירוא ולצלצ .ח"ש 570 ריחמב
 .(ישילש םויב אל קרו ,4
 ,1 םיבכוכ ןיב עסמ ףילחהל ןיינועמ
 .שיימיב יליוו ,ןומראמל תוחתפמ ,םול

 .הרדג ,10 בולדרבס בוחר ,סאילא םות
 ,טרופס יבבוח םע בתכתהל ןיינועמ
 ,ודנטנינ ,הגס ,יוב םייג ,ק6 יבשחמ
 ,ןכ ומכ .זיוו ייונמל דחוימבו ריג םייג
 דועו בשחמל וא וא. קחשמב ןיינועמ
 בוחר ,ןטיבא יקימ .בשחמ יקחשמ
 .ןויצל ןושאר ,18 גרבנטרט
 אציש אוהש קחשמ לוכב רוזעל ןיינועמ
 .םינשיו םישדח םיקחשמ ,הכ דע
 לוכל םיאלמ תונורתפ ,תמאב םישאונל
 תונקל ןיינועמ ,ןכ ומכ .םייק קחשמ
 לאירא .60-80%1 -ל םירוקמ םיקחשמ
 תועשה ןיב 09-904560 ,ןהכ
0,, 
 קחשמה לש םידוקה תא תונקל ןיינועמ
 רורב בתכב וא םיספדומ ,4 טסווק סילופ
 .07-297683 ,ןרע .ח"ש 25-ב
 ,3 ,4 ,5 בוחרה םחול תא תונקל ןינועמ
 .07-277683 ,ןרע .ח"ש 20-ב דחא לכ
 ,םירבסהה תרבוח תא תונקל ןיינועמ
 .לקיטנטה קחשמ לש םידוקהו הכרדה
 .07-277683 ,ןרע .ח"ש 35 םלשל ןכומ
 ,םיגוסה לוכמ םיקחשמ לבקל ןיינועמ
 קחשמל הרזעב ןיינועמ ,ןכ ומכ
 םע תושעל המ .ו1580 0087 4
 שיאה לש ומש המ ?הריטב םיקנעה
 תליחתב הבצמה לע בותפל ךירצש
 תירק 34 ןשוג השמ ןהכ זרא ?קחשמה
 .26310 ןיקצומ
 רתויב םישדח םיקחשמ רוכמל ןיינועמ
 סו זשמ ,אוא6 ₪587 7 - ומכ
 דועו 805 ₪587 6 087 6
 .09-974331 ,ביבר .םירחא םיבר
 ותללק ,םיליבומה תא רוכמל ןיינועמ
 ,תוומה שדקמ ,רבדמה טילש ,ןוטנז לש
 םלוכ חריה תושנ ,העבגה לע המיא
 ןיינועמ ,ןכ ומכ .תירבעבו ןיוצמ בצמב
 תילגנאבו תירבעב םיליבומ תונקל
 יתייה .רוחש ןגמ םודא ץח תא דחוימב
 בלש לכב הרובח לכל ףרטצהל הצור

 | אס תצובקל ףרטצהל ןיינועמ א

 0 א שפחמ ם"הש *

 ריאי .הרדח רוזאב היזטנפ לכבו

 .06-200664 ,גרבנייפ

 ב -
 ןקחש רותב) הרובחל ףרטצהל ויינועמ א

 .ןויצל ןושאר רוזאב (הנשמ ןקחש וא
 ןושאר ,18 גרבנטרט בוחר ,ןטיבא יקימ
 .03-9664238 וא ןויצל
 םילשורי רוזאב )08.0 תצובק םימיקמ
 ,02-963327 ,רומיט .ם"השל םיקוקזו
 .02-536148 ,לואש

 םישפחמ תויומד םע םינקחש השולש =
 הסונמ ם"השו 1-3 תוגרדב ד"ומ תרובח
 ,07-376683 ,לייא ביבא .תליא רוזאב
 ,ןסח ימולשו 07-332562 ,לאינד קיציא
4, 

 ינקחש לש השדח הצובק תנגראתמ
 . : = ,ןורשה תמרב םינוקרדו םיכובמ
 < = :03-5400625 ,דוד .9-11 םיאליגל

 . .. וכ םוש אלל ,(11 ןב) ביבא-לתב
 ? . -5469781 ,קרטס דעלג .םדוק

 | 4 = 3 תוחפל) \82-ל בוט ם"הש שורד *

 ו ₪ םישורר ,ןכ ומפ .(ןויסיג םינש
 . ע"המר רוזאמ ,ןויסינ ילעב

8 --03. . 

 ו רש



 2% סי

 יי קש ו

 ללחב הקתפרה =

 .םטסיסיטלומ גאב :הצפהו קוויש
 יד כ יג י>
 03-5794711 :ןופלט


